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COMARCAS

Entrância Especial

Comarca de Cuiabá

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 031/2018 – DF

 A 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, inciso XV da Lei nº 4.964 de 26 de dezembro de 

1985 (COJE),

CONSIDERANDO aResolução nº 03/2018 do TJ-MT/TP que regulamenta o 

Processo Judicial Eletrônico (PJE) no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso,

CONSIDERANDO o § 2º do artigo 71 da normativa que dispõe que os 

mandados deverão observar as exigências previstas no artigo anterior 

(artigo 70),

CONSIDERANDO a conclusão do processo de padronização dos 

mandados a serem utilizados por todas as unidades judiciárias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso, conforme exposto no Ofício n. 

168/2018/CGJ/GAB-JAux,

CONSIDERANDO o expediente 008.2001-35.2018.8.11.0000 que 

determinou à Coordenadoria de Tecnologia da Informação a 

disponibilização do conjunto de mandados padronizados, elaborados pela 

Corregedoria-Geral da Justiça por meio do Grupo de Trabalho criado pela 

Portaria 57/2018-CGJ, para todas as unidades judiciárias do Poder 

Judiciário do Estado de Mato Grosso que operam o sistema PJe, 

promovendo a exclusão de todos os modelos de mandados pré-existentes 

no sistema PJe a partir de 1º.10.2018,

 CONSIDERANDO o expediente 072.5653-50.2018.8.11.0001,

 RESOLVE:

 Art. 1º Revogar a Portaria 23/2018/DF a partir de 17 de setembro de 2018, 

devendo os mandados serem impressos pela Central de Mandados 

conforme Resolução 03/2018/TJMT/TP que regulamenta o Processo 

Judicial Eletrônico (PJe) no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias do Poder Judiciário 

do Estado de Mato Grosso.

 Publique-se.

 Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Decisão

CIA Nº: 0726486-68.2018.8.11.0001 - (Favor mencionar este número)

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido de licença maternidade formulado pela servidora 

THAINÃ DE ARRUDA COUTO, Assessor de Gabinete I, matrícula n.º 

28754, lotada no(a) Gabinete do Juiz de Direito - 6º Juizado Especial Cível 

de Cuiabá - SDCR, no qual requer a concessão de 180 (cento e oitenta) 

dias de usufruto a partir de 05/09/2018.

Juntou ao requerimento atestado médico e certidão de nascimento da 

criança.

A Gestão de Recursos Humanos do Fórum da Capital prestou as devidas 

ciências mediante a Informação n.º 094/2018/GRHFC, cujo teor inferiu que 

o pedido da servidora está em consonância ao disposto no artigo 235 da 

Lei Complementar n.º 04/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos da 

Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais 

do Estado de Mato Grosso).

É O RELATÓRIO. DECIDO.

O instituto da licença maternidade é um direito previsto pelo Estatuto dos 

Servidores Públicos da Administração Direta, das Autarquias e das 

Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso consagrado 

mediante o artigo 235 da Lei Complementar n.º 04/1990, com nova redação 

dada pela Lei Complementar n.º 330/2008 que assim estabelece:

“Art. 235 Será concedida licença à servidora gestante por um período de 

180 (cento e oitenta) dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração, 

mediante inspeção médica.

§ 4º Ocorrido o parto, sem que tenha sido requerida a licença poderá esta 

ser concedida mediante apresentação da certidão de nascimento e 

vigorará a parti da data do evento.”

Observo pela documentação acostada pela parte e por meio da 

Informação prestada pela Divisão de Recursos Humanos do presente Foro 

que durante a gestação a servidora não fez uso de sua licença 

maternidade, razão pela qual faz jus ao período integral garantido por lei.

Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de licença maternidade 

formulado pela servidora THAINÃ DE ARRUDA COUTO, a fim de conceder 

o usufruto de 180 (cento e oitenta) dias, com gozo desde a data 

05/09/2018.

Proceda-se com as anotações e comunicações necessárias

Cientifique a requerente e após decorrido o prazo para eventual recurso, 

arquive-se o expediente observadas as formalidades legais.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro da Comarca de Cuiabá

CIA Nº:

0721879-12.2018.8.11.0041 - (Favor mencionar este número)

 REQUERENTE (S):

MARIA OZENY LOPES

ADVOGADO (A):

DRA. ROSI MARI GIACOMONI BEUX (OAB/MT 13.469)

 Vistos, etc.

Intime-se a parte para ciência da informação prestada pelo Cartório do 6º 

Ofício da Comarca de Cuiabá/MT no andamento nº 12 do expediente para 

as providências a encargo da parte, tal como requerer o que entender de 

direito no prazo de 15 (quinze) dias.

Publique-se.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

 Obs.: O andamento processual dos processos administrativos pode ser 

acompanhado mediante consulta ao site do TJMT em HYPERLINK 

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

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

PROCESSO Nº:

67/2003 – CÓDIGO 109439

REQUERENTE (S):

P. H. D. S. D. S. ASSISTIDO POR MARIA DO CARMO DOS SANTOS

ADVOGADO (A):

DR. WILLOW SALOMÃO DOS SANTOS SILVA (OAB/MT 22.737)

 Vistos, etc.

Trata-se de pedido formulado por P. H. D. S. D. S. ASSISTIDO POR MARIA 

DO CARMO DOS SANTOS para desarquivamento do Processo n. 67/2003 

(CÓDIGO 109439), estando o expediente devidamente instruído com a 

procuração e declaração de hipossuficiência a fim de embasar o pedido 

de gratuidade da taxa de desarquivamento.

 Dessa forma, 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 

providências pertinentes quanto à redistribuição do feito.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

 (assinado digitalmente)

EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

Juíza de Direito Diretora do Foro

Gerência de Recursos Humanos

Portaria

PORTARIA Nº. 486/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o usufruto de licença maternidade da Assessora de 

Gabinete II da 3ª Vara Especializada de Direito Bancário, que consta do 

expediente CIA nº. 0723390-45.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

Artigo 1º - LOTAR o (a) servidor (a) FLAVIANE APARECIDA LARA SILVA, 
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matrícula nº. 11651, Analista Judiciário, na secretaria da 3ª Vara 

Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, com efeitos a 

partir do dia 27/08/2018. Artigo 2º - AUTORIZAR o (a) servidor (a) 

FLAVIANE APARECIDA LARA SILVA, matrícula nº. 11651, Analista 

Judiciário, para desempenhar, em substituição, as funções do cargo 

comissionado de Assessor de Gabinete II, no Gabinete do MM. Juiz da 3ª 

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá - Dr. José 

Arimatéa Neves Costa, no período de 28/08/2018 à 23/02/2019 (licença 

maternidade), durante o afastamento da titular Gabriela Raquel dos Santos 

de Carvalho, matrícula nº. 22569, nos termos da Instrução Normativa nº. 

02/2015-PRES.

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

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

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

 

PORTARIA Nº. 490/2018-GRHFC

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

atribuições legais,

CONSIDERANDO o período de 10 (dez) dias de usufruto de férias 

referente ao exercício 2018, pelo Gestor Judiciário Carla Cristina da Costa 

Soares da Silva, matrícula nº. 7091, do(a) Secretaria - Terceiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá - SDCR, conforme consta do expediente CIA nº. 

0723390-45.2018.8.11.0001,

RESOLVE:

DESIGNAR o(a) servidor(a) MARCIA ANDREA TEIXEIRA DE FIGUEIREDO 

GADELHA , matrícula nº. 7052, Auxiliar Judiciário, lotado(a) na Secretaria - 

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá - SDCR, para exercer, a função 

de confiança de Gestor Judiciário Substituto, no período de 01/10/2018 a 

10/10/2018 (férias).

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

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

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

(assinado digitalmente) EDLEUZA ZORGETTI MONTEIRO DA SILVA

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

Central de Arrecadação

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 53695 Nr: 12118-68.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA E ORGANIZAÇÃO DE VIAGENS 

NORTE TUR LTDA, RODOBENS ADMINISTRAÇÃO DE CONSORCIOS LTDA, 

MARCOPOLO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO JOSÉ BONATTO - 

OAB:25698/PR, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES MATTIUZO JUNIOR - 

OAB:4383/MT, Danilo Alberto Zanetti - OAB:2.229/RO, FÁBIO LUIS DE 

MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT, FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678-A, JACY NILSO ZANETTI - OAB:2968-A/PR, RICARDO 

GAZZI - OAB:135319/SP, SADI BONATTO - OAB:10011/PR

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

devidamente INTIMADA à parte apelante AGENCIA E ORGANIZAÇÃO DE 

VIAGENS NORTE TUR LTDA, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de 

R$474,24(quatrocentos e setenta e quatro reais e vinte e quatro 

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

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

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

Taxas Finais ou Remanescentes), e efetuar o recolhimento das custas. 

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

Protocolo Geral do Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 868707 Nr: 8523-07.2014.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALDOMIRO MARQUES DA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAHILTON DE OLIVEIRA 

PINHO - OAB:152305- OAB/SP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 760869 Nr: 13259-39.2012.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ALVES DE BARROS

 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: NELSON WILIAN FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB 128341 SP

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 9718 Nr: 4812-82.2000.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATACADÃO - DISTRIBUIÇÃO COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVERSÕES VATICANO LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA SILVA - 

OAB:5237/MT, PRISCILA BASTOS TOMAZ - OAB:8.659/MT, WILSON 

ROBERTO DE SOUZA MORAES - OAB:4.834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROOSELENY ANDRADE 

CUEBAS - OAB:5.211/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$383,44(trezentos e oitenta e três reais e quarenta e quatro centavos), a 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 338371 Nr: 8992-63.2008.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONILDO ALVES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

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

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

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

1.890,72 (um mil e oitocentos e noventa reais e setenta e dois centavos), 

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

forma separada, sendo 1.861,22 (um mil e oitocentos e sessenta e um 

reais e vinte e dois centavos), para recolhimento da guia de custas e ao 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 851543 Nr: 54477-13.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: H N SALIM REPRESENTAÇÕES EPP, HALIMA NUNES 

SALIM

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:15.803-MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT

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

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

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

R$206,72(duzentos e seis reais e setenta e dois centavos), a que foi 

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93635 Nr: 4933-32.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARS GUNNAR STENBERG, HELOISA ROSA 

STENBERG

 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: LELIO COELHO - 

OAB:2070-A/MT, MARCELO COELHO - OAB:91093/RJ

 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$133,18(cento e trinta e três reais e dezoito 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.: 815198 Nr: 21652-16.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA DA COSTA, RANGEL WILLIAN DA 

COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S.A, CETELEM BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA ROBERTA BRITO 

SILVA RAMOS - OAB:11.197

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 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$ 

1.721,86 (um mil e setecentos e vinte e um reais e oitenta e seis 

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

deverá ser de forma separada, sendo R$860,93(oitocentos e sessenta 

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

R$860,93(oitocentos e sessenta reais e noventa 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.: 700822 Nr: 35445-27.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DORA MARIA KOHLHASE MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COND. E EDF. CENTRAL PARK RESIDENCE 

SERVICE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:713/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARNALDO MAPELLI - 

OAB:51239/SP, CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - OAB:3863

 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.: 819161 Nr: 25442-08.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RDA, ROSANGELA DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIMONE CAFURE BEZERRA - 

OAB:6.083

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

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

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

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

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

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.: 1066133 Nr: 53727-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAYANE PEREIRA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:24.214

 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.: 940997 Nr: 55138-55.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO MANOEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

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

JUNIOR - OAB:OAB/MT 16625/O

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

BARBOSA - OAB:13.245-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1032763 Nr: 37969-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELIOMAR CORRÊA ESTEVES

 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: FERNANDO MASSAHIRO ROSA 

SATO - OAB:245819, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Fórum da Capital.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1116578 Nr: 17289-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVAL MOREIRA

 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: FABIO JOAO SOITO - 

OAB:114.089, HENRIQUE A F MOTTA - OAB:113.815 OAB/RJ, PEDRO 

HENRIQUE B. SOUSA - OAB:155.834/RJ

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

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

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

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.: 1168240 Nr: 39385-87.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LISMAIK RODRIGUES DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFFONSO DEL NERY 

- OAB:6.945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVALDO MAGNO LEITE 

TEIXEIRA - OAB:22.378, LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - 

OAB:8.506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12333

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

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

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

549,66 (quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e seis centavos), 
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a que foi condenado nos termos da r. sentença. Este Valor deverá ser de 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 870490 Nr: 9955-61.2014.811.0041

 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: ANDREIA SCHWARZ SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CHRISTINA NASCIMENTO HOSAKA ITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA SCHWARZ SANTOS 

SILVA - OAB:OAB/MT 11650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA GONÇALVES DA 

SILVA OLIVEIRA - OAB:12.954, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA 

- OAB:16.751/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.: 953045 Nr: 1517-12.2015.811.0041

 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: VALCIR GOMES DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024397-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELA APARECIDA DA SILVA (IMPUGNANTE)

LEONARDO MACHADO BUOSI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA CÍVEL 

DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA, 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CARTAS PRECATÓRIAS GABINETE DO JUIZ 

D E  D I R E I T O  I I 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________ Autos n.º:1024397-73.2018.8.11.0041 IMPUGNANTE: 

ANGELA APARECIDA DA SILVA IMPUGNADO: DISMAFE DISTRIBUIDORA 

DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A Vistos. Cuida-se de pedido de 

Habilitação Retardatária proposta por Angela Aparecida da Silva, 

objetivando a inclusão de créditos de natureza trabalhista na lista de 

credores da recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora de 

Máquinas e Ferramentas S/A e outras. Observo que a discussão posta em 

juízo neste processo é exatamente idêntica àquela discutida nos autos de 

n. 1024146-55.2018.8.11.0041, com a reprodução das mesmas partes, 

pedido e causa de pedir, o que configura a litispendência. Assim, a fim de 

evitar o processamento de incidentes idênticos, e levando em 

consideração que o presente feito foi distribuído posteriormente ao acima 

indicado a extinção deste processo sem resolução do mérito é medida que 

se impõe. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO DE 

CRÉDITO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – LITISPENDÊNCIA – 

CONFIGURAÇÃO – PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO PENDENTE DE 

JULGAMENTO – EXTINÇÃO DA SEGUNDA DEMANDA AJUIZADA. Deve 

ser reconhecida a litispendência entre as ações de Habilitação de crédito 

e Impugnação de crédito, porquanto há identidade de partes, causa de 

pedir e pedido (art. 301, § 3°, do CPC). (TJMG, AI 10024141703751001 

MG, Relator: Yeda Athias, Data de Julgamento 14/05/2015, 6ª Câmara 

Cível, Data de Publicação 22/04/2015). Pelo exposto, reconheço a 

litispendência e julgo extinto este processo sem resolução do mérito, nos 

termos do art. 485, V, do CPC, condenando a parte autora ao pagamento 

das custas processuais, caso pendentes. Defiro o pedido de gratuidade 

da justiça formulado pela parte autora, de modo que, fica suspensa a 

exigibilidade obrigações, com fundamento no art. 98, §3º, do CPC. Deixo 

de condenar a parte autora em honorários advocatícios, vez que a relação 

processual não chegou a se aperfeiçoar. Transitada em julgado, 

arquivem-se com as baixas e anotações necessárias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 31 de agosto de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024827-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI (ADVOGADO(A))

GERALL COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP 

(IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)
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Processo Eletrônico nº: 1024827-25.2018.8.11.0041 Verifica-se que a 

parte autora não promoveu o recolhimento das custas judiciais, tampouco 

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deste modo, 

intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais da presente habilitação de crédito (item 02 da tabela “B” do 

Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo assinalado, 

certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1026433-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERODILCE SANTOS GUIMARAES (ADVOGADO(A))

DAYANNE DA SILVEIRA MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 28 de 

setembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1025458-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HONDENIS SANTOS GARCIA (REQUERENTE)

MARIESI TEIXEIRA CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo o administrador judicial para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias. Cuiabá, 28 

de setembro de 2018. Cesar Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024951-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE BORGES DA SILVA (IMPUGNANTE)

ANDREIA PINHEIRO (ADVOGADO(A))

ROBIE BITENCOURT IANHES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 28 de 

setembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023074-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

ALEXANDER PARMIGIANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 28 de 

setembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024839-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI (ADVOGADO(A))

DAMIAO DANIEL DE FARIA (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

Processo Eletrônico: 1024839-39.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de Habilitação Retardatária, objetivando a inclusão de créditos de 

natureza trabalhista na lista de credores da recuperação judicial da 

empresa Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras. 

Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter, além da 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado (até a data 

do pedido de recuperação judicial), sua origem e classificação, bem como 

os documentos comprobatórios do crédito. No presente caso, verifica-se 

que a parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC c/c art. 9º da LRF, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, em forma de emenda à inicial, junte aos autos os seguintes 

documentos: a) cálculo pormenorizado atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial; b) cópia da CTPS; c) extrato do FGTS. Decorrido o 

prazo acima, venham os autos conclusos para ulteriores deliberações. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC. Intime-se Às providências. Cuiabá, 31 de agosto de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1023976-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BORGES POSSAMAI (ADVOGADO(A))

WIDAL & MARCHIORETTO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 1ª Vara Cível da Capital 

CERTIDÃO Impulsionando o feito, intimo a parte requerida para se 

manifestar nos presentes autos no prazo de 05(cinco) dias. Cuiabá, 28 de 

setembro de 2018. César Adriane Leôncio Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030020-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO (ADVOGADO(A))

ADRIANO GONCALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

SINDICATO DOS EMPREGADOS NO COMERCIO DE CUIABA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGRO BOI PET COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

AGRO BOI COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

 

Visto. Intime-se o requerente para no prazo de 15 dias úteis, juntar o 

comprovante de recolhimento das custas processuais, ou demonstrar 

documentalmente a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da 

distribuição. Intimem-se. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1313850 Nr: 11785-23.2018.811.0041

 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: MIRIAN PEREIRA DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDER CAPRIATA - 

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

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência de intimação da parte 

requerida, em função do não cadastramento de seu patrono, que já se 

encontra no presente momento devidamente cadastrado, da decisão 

proferida dia 13/02/2017, promovo sua republicação para tal fim: " Visto.

I - Recebo a emenda a inicial para que surtam seus legais e jurídicos 

efeitos (fls. 10/27).

II - Trata-se de habilitação retardatária interposta por MIRIAN PEREIRA DE 

SOUZA, por dependência aos autos de recuperação judicial de 

ECOLÓGICA SERVIÇOS TÉCNICOS EIRELI-ME (Processo nº 

51808-16.2015.811.0041 – Código 1061850), que, conforme autoriza o 

§5º, do art. 10, da Lei 11.101/05, deve ser recebida como IMPUGNAÇÃO À 

RELAÇÃO DE CREDORES, e processada na forma do artigo 13, da LRF.

Assim, intime-se o devedor para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 12, da Lei N.º 

11.101/2005), juntando os documentos que tiver e indicando outras 

provas que reputem necessárias.

Com a contestação, intime-se o ADMINISTRADOR JUDICIAL para, no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, emitir parecer, consignando-se que, deverá juntar 

à sua manifestação, o laudo elaborado pelo profissional ou empresa 

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

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

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

§ único, do artigo 12, da Lei N.º 11.101/2005.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público, voltando-me, em 

seguida conclusos.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1309452 Nr: 10728-67.2018.811.0041

 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: EDINA DA SILVA, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565/MT, IVANIR IVO WICHROWSKI DIAS - OAB:34688

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

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte devedora para se 

manifestar acerca da decisão de fls. 31. Impulsionando o feito, procedo a 

intimação do administrador judicial para se manifestar nos autos no prazo 

de 05 (cinco) dias úteis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1308528 Nr: 10503-47.2018.811.0041

 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: SALOMÃO SOARES, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIANE ALVES DA CUNHA - 

OAB:7712/MT

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

OAB:9229MT

 Certifico que, conquanto devidamente intimada, a advogada REGIANE 

ALVE DA CUNHA quedou-se inerte acerca da decisão de fls. 27. 

Impulsionando o feito, remeto os autos conclusos para novas 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1319376 Nr: 13037-61.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRUPO DROGA CHICK, DROGARIA DROGA CHICK 

LTDA, MAXMED MEDICAMENTO E PERFUMARIA LTDA EPP, 

DROGASARAH MEDICAMENTOS LTDA EPP, CHICK PRIME DROGARIA 

LTDA EPP, C.H.K DROGARIA LTDA -ME, BRUNO CARVALHO DE SOUZA, 

DJ DROGARIA LTDA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USADONET INFORMATICA, ECODESCARTE 

RECICLAGEM E ELETRONICOS, USADAO DA INFORMATICA LTDA-ME

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

OAB:19198, BRUNO CARVALHO DE SOUZA - OAB:MT 19.198, IVO 

MARCELO SPINOLA - OAB:13731/MT, IVO MARCELO SPINOLA DA 

ROSA - OAB:13731, IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA - 

OAB:13731/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que conquanto devidamente intimada, a falida quedou-se inerte 

acerca da decisão de fls. 13. Impulsionando o feito, remeto os autos ao 

Ministério Público para parecer.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 963743 Nr: 7771-98.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A, 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:, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:MT 16.691-A

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

MORAES - OAB:14485/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte requerente se 

manifestar acerca da decisão de fls. 178 publicada em 15/08/2018. 

Impulsionando o feito, remeto os autos conclusos para novas 

deliberações.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74746 Nr: 4134-09.1996.811.0041

 AÇÃO: Falência de Empresários, Sociedades Empresáriais, 

Microempresas e Empresas de Pequeno Porte->Procedimentos Regidos 
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por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCES

 PARTE AUTORA: VAN LEER EMBALAGENS INDUSTRIAIS DO BRASIL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELTA CONSTRUTORA ELETRICIDADE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Therezinha de Jesus da Costa 

Winkler - OAB:25730/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI MOREIRA DE 

ALMEIDA - OAB:5882/MT

 Certifico que decorreu o prazo legal para a parte requerente se 

manifestar nos autos. Impulsionando o feito, remeto os autos conclusos 

para novas deliberações conforme decisão de fls. 418

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1199453 Nr: 4513-12.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI MARCIANO KUFFEL, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DE CASTRO 

PEREZ - OAB:OAB/MT 8742, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

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

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

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

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1307710 Nr: 10296-48.2018.811.0041

 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: KEYLLA FERREIRA DA SILVA, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO

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

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

OAB:684-COREC, REGIANE ALVES DA CUNHA - OAB:OAB/MT 7712

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

OAB:9229MT

 Impulsionando o feito, intimo a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias úteis, dar cumprimento à decisão de 18 de setembro de 2018, a 

seguir transcrito: "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 para atuar junto ao 

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

único, CPC). Intimem-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1079444 Nr: 1161-80.2016.811.0041

 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: BETT DE ALMEIDA FARIAS, ANTONIO LUIZ FERREIRA 

DA SILVA

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

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

SILVA - OAB:6565, GUARACY CARLOS DE SOUZA - OAB:3287-MT, 

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

PATRICIA SOUZA - OAB:5.264/MT, TONY VITOR SANTOS SOUZA - 

OAB:10460/MT

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

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência da intimação do 

Administrador Judicial, Antônio Luiz Ferreira da Silva, OAB: 6.565/MT, 

venho, por meio desta, republicar a decisão retro: " Visto. Intime-se a 

falida para manifestação, no prazo de 05 dias úteis. Intimem-se. 

Cumpra-se."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1337482 Nr: 17281-33.2018.811.0041

 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: MAGNO NERY MARTINS

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

FALIDA de GRUPAL AGROINDUSTRIAL S.A .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE LACERDA GENNARI 

GOMES DA SILVA - OAB:5901-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANO KLEBER TAQUES 

FIGUEIREDO - OAB:7.348, VAGNER SOARES SULAS - OAB:8455/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

falência de Grupal Agroindustrial S/A e Outras.

 Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter, além 

da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a 

data do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência e os 

documentos comprobatórios do crédito, que no caso de crédito trabalhista 

correspondem à cópia da sentença que constituiu o crédito (ou ata da 

audiência de conciliação, se for o caso), certidão do trânsito em julgado, 

cálculo pormenorizado da justiça especializada e certidão de crédito 

emitida pela Justiça do Trabalho.

No presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação.

Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando 

aos autos os seguintes documentos: a) certidão do trânsito em julgado; b) 

comprovante de endereço; c) procuração original.

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Com a juntada da manifestação, intime-se a massa falida, na pessoa do 

administrador judicial, para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias, 

oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar se o crédito da parte autora já foi 

relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º 

da LRF, apontando seu valor e classe.

Dê-se ciência às falidas, nas pessoas dos seus advogados constituídos 

no processo principal (art. 103, parágrafo único, da LRF).

Após, vista ao Ministério Público.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC.

Às providências.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1337853 Nr: 17352-35.2018.811.0041

 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: GM LOCAÇÕES E TRANSPORTES LTDA- ME, MOACIR 

FISCHER JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGEGLOBAL CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSCAR CESAR RIBEIRO 

TRAVASSOS FILHO - OAB:6.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7.187/MT

 Vistos.

Cuida-se de pedido de habilitação de crédito, objetivando a inclusão do 

crédito reconhecido perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá no 

curso da recuperação judicial da empresa Engeglobal Construções Ltda.

Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter a 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência, sua 
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origem e classificação, os documentos comprobatórios do crédito na sua 

forma original ou autenticada.

No presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação.

Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando 

aos autos os seguintes documentos: a) os documentos comprobatórios do 

seu crédito, na sua forma original ou cópia autenticada; b) cópia da 

sentença (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso); c) memória 

de cálculo atualizada até a data da propositura da recuperação judicial; d) 

atos constitutivos atuais, informando se, porventura, houve alguma 

alteração contratual; e) certidão do trânsito em julgado.

Em caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações.

Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda para se 

manifestar, no prazo de 05(cinco) dias.

Na sequência, intime-se o Administrador Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido 

obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; b) se o 

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe.

Após, vista ao Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 919032 Nr: 42769-29.2014.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A, CARLA HELENA GRINGS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STELLATO & STELLATO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20.495/A, CARLA HELENA GRINGS SABO MENDES - 

OAB:8361/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8.123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA HELENA GRINGS E CIA 

LTDA - OAB:, CLÓVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - OAB:14.485

 [...] Inicialmente verifica-se que a presente ação foi distribuída em 

15/09/2014, constando pedido de exclusividade das publicações e 

intimações em nome da advogada Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/MT 

16.691-A, “sob pena de nulidade”. [..] o.Saneando o feito, à fl. 458, na data 

de 14/12/2016, tornei sem efeito a decisão supracitada e determinei que a 

parte requerente efetuasse o recolhimento das custas, sob pena de 

extinção do presente sem julgamento de mérito.Diante da certidão de fl. 

459, onde ficou constatado o decurso do prazo para recolhimento das 

custas de distribuição determinado na decisão de fl. 458, a qual foi 

devidamente publicada no DJE, o presente feito foi extinto, sem resolução 

de mérito, conforme sentença de fl. 460, proferida em 22/11/2017. [...] 

.Dispõe o parágrafo único do art. 13 da LRF que: “cada impugnação será 

autuada em apartado, com os documentos a ela relativos, ...”, de modo 

que por ser processo autônomo cada impugnação/habilitação deverá 

conter a procuração a ela pertinente, não sendo aceitável que a 

apresentação da procuração nos autos principais da recuperação judicial 

seja suficiente para suprir a necessidade de apresentação do instrumento 

procuratório na habilitação de crédito.Outrossim, embora o art. 254, I, do 

CPC/73 previsse a possibilidade de distribuição de petição inicial sem 

procuração quando a mesma estivesse juntada nos autos principais, com 

o advento do CPC/2015, tal hipótese foi suprimida, não havendo qualquer 

justificativa para a não juntada do referido instrumento no presente 

feito.Ante ao exposto, indefiro o pedido de anulação dos atos posteriores 

a 24/01/2017, vez que não há qualquer irregularidade na intimação da 

patrona regularmente cadastrada.Deverá a parte requerente providenciar 

o recolhimento das custas conforme já determinado na sentença de fl. 

460.Já tendo a sentença transitado em julgado, remeta-se os autos ao 

arquivo, com as baixas e anotações necessárias.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.Cuiabá, 24 de setembro de 2018.Claudio Roberto Zeni 

GuimarãesJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 366490 Nr: 41020-50.2009.811.0041

 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: Eduardo Costa Flores, CONTAUD REP. POR JOSE 

ARLINDO DO CARMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALVARO A. DE OLIVEIRA ABREU 

JR. - OAB:9.679/SC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Vistos.

Inobstante a certidão de fl. 82 informe a impossibilidade de cumprimento da 

intimação pessoal da parte autora, diante da inexistência de endereço 

cadastrado nos autos, verifica-se que se encontram juntados procuração 

e comprovante de endereço, às fls. 77/78.

 Deste modo, retifique-se a autuação, fazendo constar no cadastro da 

parte autora o endereço indicado no documento de fl. 78.

Após, intime-a, pessoalmente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se nos autos conforme decisão de fl. 81.

Às providências.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 947158 Nr: 58675-59.2014.811.0041

 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: SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, JOSÉ MORELI, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO, ERI BORGES REGITANO, FERNANDO JOSÉ 

VILA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A, BANCO ABC 

BRASIL S.A, RIZOBACTER DO BRASIL LTDA, FERTILIZANTES HERINGER 

S/A, BANCO DO BRASIL S.A, DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA, 

GERDAU AÇOS LONGOS S/A, CONSAGRO AGROQUIMICA LTDA, BANCO 

BRADESCO S/A, ITAU UNIBANCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE VIEGAS - 

OAB:9321-A, ANDRÉIA VALENTIN GARBIN - OAB:204.597/SP, ANELY 

DE MORAES PEREIRA MERLIN - OAB:13571-B, CINARA CAMPOS 

CARNEIRO - OAB:8521/O, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945-B/MT, 

Eric Cerante Pestre - OAB:103.840/RJ, Gabriel de Orleans e 

Bragança - OAB:282.419-A / SP, GRACIELLE DE ALMEIDA CAMPOS - 

OAB:10.847/MT, HELENISE SESTI REGUELIN - OAB:OAB 57.752, 

HENRIQUE ROCHA NETO - OAB:17139/GO, JOÃO BATISTA DE ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847, JOÃO BATISTA FERREIRA - OAB:10.962-B/MT, 

JULIANO ANESI - OAB:OAB/SP 322.463, LAURA MARIA BRANT DE 

CARVALHO - OAB:OAB/SP 108.503, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA 

BARROS - OAB:7.381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:26822-B/PR, 

MAGNO ALEXANDRE SILVEIRA BATISTA - OAB:24312/PR, MARCELO 

ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - OAB:15445/MT, MÁRIO 

PEDROSO - OAB:10220-GO, MAURO MOLINA PEDROSO JÚNIOR - 

OAB:34958/GO, NAGIB KRUGER - OAB:4419, NAYARA CANESQUI - 

OAB:OAB/SP 362.362, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8.656/MT, 

OSMAR ARCÍDIO MAGGIONI - OAB:RS - 13012, OTAVIO PEREIRA DE 

SOUZA - OAB:33.704/GO, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, 

Viviane Tozzi Moro - OAB:345.340/SP, WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP, WILLIAN JOSE DE ARAUJO - OAB:3928/MT

 Vistos.1.Considerando o deferimento, às fls. 2.336/2.339, do pedido 

formulado pela recuperanda para devolução dos valores bloqueados 

indevidamente pelo Banco Itaú S/A, bem como a existência de depósito 

judicial realizado pela referida instituição financeira, intime-se a 

recuperanda para que, em 05 (cinco) dias, informe os dados bancários 
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para liberação do montante.2.Ciência à recuperanda, ao administrador 

judicial, aos credores e demais interessados acerca dos acórdãos 

proferidos nos autos dos agravos de instrumento n°. 88364/2015 (fls. 

3.706/3.709) e n°. 1011805-57.2017.811.0000 (fls. 3.734/3.737), bem 

como quanto ao parecer do Ministério Público de fls. 

3.711/3.730.3.Intimem-se a recuperanda, credores e interessados para 

tomarem ciência acerca dos relatórios de atividades acostados às fls. 

3.742/3.771 e 3.782/3.818.4.No tocante ao expediente juntado às fls. 

3.781/3.781v, oficie-se ao Cartório do 2º Ofício da Comarca de Sinop/MT, 

informando que aquela Serventia deverá providenciar a baixa dos 

protestos em nome da empresa Sigma Agropecuária Ltda., exclusivamente 

dos créditos abarcados pelo plano de recuperação judicial (fls. 

1.305/1.404 e 2.605/2.627), novados de forma condicional (REsp 

1.374.259/MT, REsp 1.260.301/DF), por força do artigo 59, da LRF, tendo 

em vista a homologação do referido plano em 29.07.2016, cujo documento 

deverá estar acompanhado de cópia desta decisão e da decisão de fls. 

2.947/2.950.5.Intime-se o administrador judicial para se manifestar, em 15 

(quinze) dias, quanto aos pedidos de fls. 3.738/3.741 e 3.819/3.825.Ainda, 

em relação às fls. 3.819/3.825, que se trata de pedido de encerramento da 

presente recuperação judicial (arts. 61 c/c 63, ambos da LRF), formulado 

pela recuperanda, intimem-se os credores e interessados, via certidão, 

para se pronunciarem em igual prazo. Decorridos os prazos, certifique-se 

e, na sequência, colha-se parecer do Ministério Público. 6.Por fim, 

retifique-se a numeração dos autos a partir da fl. 3.701, uma vez que se 

encontra numerado erroneamente.Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 24 de 

setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1204749 Nr: 6382-10.2017.811.0041

 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: ANTONIO MARTINS DE OLIVEIRA, FLAVIANO KLEBER 

TAQUES FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIANO KLEBER TAQUES DE 

FIGUEIREDO - OAB:7.348/MT, FRANCISCA DE ARAUJO MARQUES - 

OAB:2661/MT

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

OAB:14615/GO, REGINALDO ARÉDIO FERREIRA FILHO - 

OAB:11.295/GO, VICTOR RODRIGO DE ELIAS - OAB:38767

 Vistos.

Intime-se a parte autora para, em 05 dias, comprovar o recolhimento das 

custas da presente habilitação (item 02 da tabela “B” do Provimento nº 

11/2018-CGJ) ou, querendo, requeira o benefício de gratuidade de justiça, 

juntando aos autos declaração de hipossuficiência.

 Vale consignar, que nos termos do art. 8º da LRF, a habilitação de crédito 

é processo autônomo, e por isso, são devidas as custas de distribuição.

No mais, no mesmo prazo, deverá apresentar a certidão do crédito que 

pretende habilitar, atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, 

19/09/2013, expedida pela Justiça do Trabalho, conforme descrito no item 

final da ata de audiência de fl. 52.

Por fim, quanto ao valor referente ao depósito recursal, oficie-se a 3ª Vara 

do Trabalho de Cuiabá/MT, requerendo o comprovante de transferência 

dos valores, para fins de vinculação dos numerários.

Após, conclusos.

Às providências.

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 749557 Nr: 916-11.2012.811.0041

 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: JERONIMO APARECIDO DE FREITAS, RONIMÁRCIO 

NAVES

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

INCORPORADORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE DE OLIVEIRA SANTOS 

- OAB:6745/MT

 Vistos.

Embora devidamente intimado para apresentar comprovante de quitação 

do imóvel objeto da demanda, o patrono da parte autora quedou-se inerte, 

conforme certidão de fl. 105.

Assim, intime-se a parte autora, pessoalmente, para se manifestar, no 

prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do despacho de fl.104, sob pena de 

extinção do feito sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, III, do 

CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 731529 Nr: 27661-62.2011.811.0041

 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: ALOISIO COSTA DA CRUZ, JOSE ARLINDO DO CARMO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE GIL LOPES - OAB:, 

KATIA REGINA SANTANA NUNES - OAB:15.510/MT, LUIZ ALEXANDRE 

CRISTALDO - OAB:684-COREC, Luiz Henrique de Oliveira Neto - 

OAB:4160/MT, VALDECIR CALÇA - OAB:5.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE GONÇALVES 

ANTUNES - OAB:6.095/MT, Rafael Cisneiro Rodrigues - 

OAB:19032/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais proposta por Aloisio 

Costa da Cruz em face de Tut Transportes Ltda., a qual foi remetida do 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá para esta Vara Especializada em 

15/04/2011.

Os presentes autos foram sentenciados à fl. 66, tendo sido certificado o 

trânsito em julgado à fl. 166, e remetido ao arquivo, em 21/04/2015.

A parte autora, em 03/04/2018, à fl. 177 requereu o desarquivamento do 

feito, a fim de que seja retificado o valor incluído na lista de credores, 

alegando que houve erro material na sentença que determinou a inclusão 

do valor de R$ 5.286,22, vez que abatendo-se do crédito pleiteado (R$ 

9.600,00) o montante já recebido (R$ 1.216,24), tem-se o valor de R$ R$ 

8.383,76.

Oportuno esclarecer que tendo a sentença transitado em jugado, incabível 

o pedido de revisão por simples petição.

De todo modo, analisado o feito, verifica-se que na sentença foi 

consignado que o crédito constante na lista de credores (R$ 9.600,00), 

deverá ser retificado conforme os cálculos apresentados pelo 

administrador judicial, o qual apurou que o valor atualizado do crédito do 

autor até a data do pedido de recuperação judicial resulta no montante de 

R$ 6.502,46.

Assim, não há que se falar em erro material, vez que abatendo-se do valor 

apurado pelo administrador judicial (R$ 6.502,46) o valor já levantado pelo 

autor (R$ 1.216,24), chega-se ao montante constante na sentença, R$ 

5.286,22.

Ante ao exposto, inexistindo qualquer equívoco no valor apresentado, e 

considerando que já ocorreu o trânsito em julgado, retornem os autos ao 

arquivo com as baixas e anotações necessárias.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 829235 Nr: 35055-52.2013.811.0041

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MOINHO RÉGIO ALIMENTOS S.A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGINALDO ARÉDIO FERREIRA 

FILHO - OAB:11.295/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3.150-A

 Vistos

 Intime-se a parte requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da petição de fls. 325/326.

Após, ao administrador judicial para se manifestar em igual prazo.

Com as manifestações, dê-se vista ao Ministério Público.

 Às providências.

Cuiabá, 24 de setembro de 2018.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 835782 Nr: 40853-91.2013.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA REGINA CRUZ SANTOS, SEBASTIÃO 

MONTEIRO DA COSTA JUNIOR, LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSCH ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS E 

INFORMATICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEJANIR PASSERINE DA SILVA - 

OAB:55.226/SP, LUCIEN F. F. PAVONI - OAB:6.525 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Certifico que, tendo em vista o decurso do prazo para manifestação do 

Administrador Judicial ter transcorrido in albis, impulsiono o feito para 

republicar a sua intimação para, no prazo de cinco dias úteis, manifestar 

sobre a petição de fls 151/153.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1208879 Nr: 8053-68.2017.811.0041

 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: VALDECI DOS SANTOS, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERODILCE S. GUIMARÃES - 

OAB:OAB/MT 16.518, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A/MT

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

OAB:14606/MT, HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - 

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

 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.: 1293976 Nr: 6179-14.2018.811.0041

 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: ARNO JUNG ADVOGADOS ASSOCIADOS

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

EXPOTAÇÃO LTDA, ABS DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS LTDA, SUPER 

MERCADO MODELO

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

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

 Visto.

A parte autora requer a extinção e o arquivamento do presente incidente, 

tendo em vista que “já existem habilitações específicas tramitando” (sic – 

fl. 32-v), a fim de evitar duplicidade de pedidos.

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.: 1241762 Nr: 18630-08.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO BARBARESCO, AJ1 ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAV COMERCIO E TRANSPORTES LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA DOMINGOS - 

OAB:5567/RO, DANIELLE K. D. CORDEIRO - OAB:RO/5588, RICARDO 

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, GABRIEL COELHO CRUZ E SOUSA - OAB:18521/O, 

MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA - OAB:10280/MT

 Visto.

Sobre as alegações do Administrador Judicial (fls. 38/43), intime-se a 

PARTE AUTORA para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1126889 Nr: 21685-98.2016.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUITOFÁCIL ARRECADAÇÃO E RECEBIMENTO LTDA, 

LUIZ ANTONIO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO OASIS LTDA ME

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

SILVA - OAB:6.565-MT, CARLOS NAZARENO P. DE OLIVEIRA P. 

CÂMARA - OAB:11.794/PB

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

PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:5.940/MT

 Em virtude do não cadastramento do sindico, que já se encontra 

devidamente cadastrado, promovo a republicação de sua intimação para 

se manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1268235 Nr: 27094-21.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SAFRA S/A, LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TETRANS TERRAPLANAGEM E 

TRANSPORTADORA LTDA. - EEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO MORO BASSIL 

DOWER - OAB:13914/MT, VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - 

OAB:15300/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alini Aparecida Lima 

Barbosa - OAB:20807/O, MARDEN E.F.TORTORELLI - OAB:4313/MT

 Visto.

Considerando a alegação do administrador judicial (fls. 66/67), e a fim de 

evitar possíveis nulidades, determino que o Gestor Judiciário proceda a 

intimação da decisão exarada à fl. 64, em nome dos credores com 

advogados devidamente constituídos nos autos da falência, bem como em 

nome dos demais interessados.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1258823 Nr: 23968-60.2017.811.0041

 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: CELIA ELIGIA BARGA, AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIA ELÍGIA BRAGA - 

OAB:OAB/PA 15.186-A, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:OAB/MT 9764-A

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

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

OAB:7.187/MT

 Visto.

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

o memorial de cálculo com atualização do crédito até a data do pedido de 

recuperação judicial (15/08/2016), sob pena de extinção e arquivamento.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1226989 Nr: 13792-22.2017.811.0041

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO IZIDÓRIO DA SILVA VARGA, AJ1 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEIVA APARECIDA DOS REIS - 

OAB:5213-B

 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.

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

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

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

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1270395 Nr: 27775-88.2017.811.0041

 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: SERGIO RICARDO FERREIRA DA SILVA, ANTONIO LUIZ 

FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIMETAL INDUSTRIA E COMÉRCIO PRODUTOS 

METALURGICO LTDA

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

SILVA - OAB:6565/MT, THIAGO AUGUSTO FRANCO - OAB:50044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/MT

 Visto.

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

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado para atuar junto ao presente feito, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111901 Nr: 15461-47.2016.811.0041

 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: N P3 SERVIÇOS ME, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

ENGENHARIA LTDA

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

OAB:684-COREC, MARCELO FALCÃO FERREIRA - OAB:11.242

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

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

OAB:7.187/MT, SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - 

OAB:7187/MT

 Visto.

Intime-se o administrador judicial para manifestação, no prazo de 15 dias 

úteis.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1211230 Nr: 8803-70.2017.811.0041

 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: BERNARDETE BRUSAMARELLO - ME, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SÃO LUCAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FELIPE LAMMEL - 

OAB:OAB/MT 7.133, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9229

 Visto.

Defiro o pedido de fl. 51, e devolvo o prazo de 05 dias úteis para 

manifestação, a contar da intimação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1193489 Nr: 2549-81.2017.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARO S.A, DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL MATO 

GROSSO LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TOTAL ENGENHARIA LTDA, 

CONSTRUTORA AVANÇO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, JOSÉ HENRIQUE CANÇADO 

GONÇALVES - OAB:57.680-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, JOÃO TITO S. CADEMARTORI NETO - OAB:16.289-A

 Visto.1. O cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das 

custas iniciais, não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. 

Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, AgInt no AREsp 

956.522/MS, Rel. Ministro OG FERNANDES, 2ª Turma, julgado em 

21/02/2017, DJe 02/03/2017) (destaquei)PROCESSUAL CIVIL. NÃO 

PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. PRAZO DE 30 DIAS. INTIMAÇÃO 

PESSOAL. DESNECESSIDADE. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. 1. O 

cancelamento da distribuição, por falta de pagamento das custas iniciais, 

não depende de prévia intimação da parte. Precedentes. 2. Dessume-se 

que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual não merece prosperar a 

irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: 

"Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a 

orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida." 

3. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 829.823/ES, Rel. 

Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 19/04/2016, DJe 

27/05/2016) (destaquei)Assim, considerando que apesar de intimado por 

intermédio do Diário da Justiça Eletrônico nº 10299, a parte autora não 

promoveu o recolhimento das custas processuais, nem justificou sua 

impossibilidade de fazê-lo, determino o cancelamento da distribuição, com 

fundamento no artigo 290, do Código de Processo Civil/2015.Decorrido o 

prazo recursal, dê-se baixa e arquivem-se os autos.Intimem-se. 

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira
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 Cod. Proc.: 1135217 Nr: 25185-75.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEVA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI, 

VALDIR CHITOLINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAM CARMONA MAYA - 

OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT, EUCLIDES RIBEIRO SILVA DE OLIVEIRA - OAB:5222

 Visto.

A parte autora informa às fls.165/167, a composição quanto ao objeto da 

presente demanda, requerendo a extinção do feito com resolução do 

mérito.

Ante o exposto, HOMOLOGO por sentença, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, a transação celebrada às fls. 165-v/167, e JULGO O 

PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do que dispõe o artigo 

487, III, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015.

Sem custas e honorários advocatícios.

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

 Ciência ao Ministério Público e ao Administrador Judicial.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1145388 Nr: 29807-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A, CARLOS EDUARDO 

PRADO FEUSER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFAM'S COMERCIO IMPORTADORA E 

DISTRIBUIDORA DE PERFUMES LTDA, ROZANE DE FÁTIMA MONTANA 

SILVA ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO PRADO 

FEUSER - OAB:, WILLIAN CARMONA MAYA - OAB:257.198/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, JAQUELINE PIOVESAN - OAB:

 Visto.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, requerer o 

que entender de direito.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111942 Nr: 15502-14.2016.811.0041

 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 DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT, EMERSON CHAVES 

DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMEIRAS LINHAS COMERCIO VAREJISTA DE 

LIVROS E ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA, VILA SESAMO COMERCIO 

VAREJISTA DE BRINQUEDOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, EMERSON CHAVES DE 

OLIVEIRA - OAB:12291/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - 

OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO MARIO VIEIRA 

NETO - OAB:15.948/MT, CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - 

OAB:14485/MT, VITTOR ARTHUR GALDINO - OAB:13.955/MT

 Visto.

Considerando o disposto no artigo 10, do Novo Código de Processo Civil, 

segundo o qual “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com 

base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício” intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo de 05 dias úteis.

Decorrido o prazo com ou sem manifestação, conclusos para 

deliberações.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1111965 Nr: 15514-28.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTES LTDA E PORTO SECO, 

ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIPAR ENERGIA S.A, BIPAR INVESTIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES S/A, BIMETAL INDÚSTRIA METALURGICA LTDA, MAVI 

ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4.384-B/MT, ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:6.565/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

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

OAB:9634/OAB-MT

 Visto.

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

representação processual, mediante a juntada de mandato que outorgue 

poderes ao advogado para atuar junto ao presente feito, sob pena de 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, CPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1109605 Nr: 14515-75.2016.811.0041

 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: HIDROMAQ SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA ME, 

FABÍOLA BRITO DE FREITAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE SATTLER GHISI - 

OAB:10902, FABIOLA BRITO DE FREITAS - OAB:18763-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

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

OAB:5.222/MT

 Visto.

Sobre as alegações da recuperanda (fls. 128/130), intime-se a PARTE 

AUTORA para manifestação, no prazo de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1199469 Nr: 4526-11.2017.811.0041

 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: A UNIÃO, ZAPAZ CONSULTING AUDITORIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COTTONORTH TECELAGEM E CONFECÇÕES 

S/A

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

OAB:684-COREC, PEDRO HENRIQUE VIANA IMOTO - OAB:PROC. FAZ. 

NACI

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

OAB:9229/MT

 Visto.

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

autos os documentos discriminados às fls. 20/23, sob pena de extinção e 

arquivamento.

II – Com a juntada dos documentos, intime-se a falida para manifestação 

no prazo de 15 dias úteis.

III – Em seguida, intime-se o Administrador Judicial para manifestação no 

prazo de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se sucessivamente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1174796 Nr: 42030-85.2016.811.0041
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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: ADILSON CARDOSO ALVES, ZAPAZ CONSULTING 

AUDITORIA LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DONIZETI LAMIM - 

OAB:4449/MT, LINDOLFO ALVES DA COSTA - OAB:MT 4.366, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

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

OAB:9229/MT

 Visto.

Considerando a alegação da falida e do administrador judicial de que o 

crédito em questão, se refere a obrigações contraídas pelo Espólio de 

José Osmar Borges, determino a intimação da inventariante nomeada nos 

autos principais, para que manifeste no prazo de 15 dias úteis.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 1185529 Nr: 45721-10.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BRUNO OLIVEIRA 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAPELARIA PANTANAL LTDA EPP

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

OAB:9.237/MT, JUSCILENE VIEIRA DE SOUZA - OAB:7236/MT

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

MORAES - OAB:14485/MT

 Visto.

Defiro o pedido de fls. 77/78, e devolvo o prazo de 15 dias úteis para 

eventual interposição de recurso, a contar da intimação desta decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anglizey Solivan de Oliveira

 Cod. Proc.: 74680 Nr: 10796-47.2000.811.0041

 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: JOAQUIM FÁBIO MIELLI, ALCEDO FERNANDES 

ALONSO, JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO DE SOUSA, RJ 

CONSULTORIA, PERICIA E ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:6065, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - OAB:2.680/MT, 

JUCILENE APARECIDA DA SILVA E COELHO DE SOUSA - OAB:3686

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3.990/MT

 Em virtude do documento protocolado pelo administrador judicial na data 

de 21/09/2018, torno sem efeito a certidão de decurso publicada em 

29/09/2018 e procedo a juntada da manifestação do administrador.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1282363 Nr: 2517-42.2018.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COTTON KING LTDA, ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO 

JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELÍCIO ROSA VALARELLI JUNIOR, INTER 

SOLUÇÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA

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

OAB:9229MT, ALINE BARINE NÉSPOLI - OAB:OAB/MT 9229, LUIZ 

ALEXANDRE CRISTALDO - OAB:684-COREC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Defiro o pedido retro. Para tanto determino que o Sr. GESTOR JUDICIÁRIO 

expeça CARTA DE CITAÇÃO observando os endereços indicados à fl. 

123.

Defiro ainda, o pedido para que todas as intimações referentes ao 

presente feito sejam publicadas em nome da advogada indicada à fl. 123, 

bem como do administrador judicial, devendo a ASSESSORIA DO JUÍZO 

providenciar o cadastramento dos mesmos no sistema integrado Apolo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Claudio Roberto Zeni Guimarães

 Cod. Proc.: 1033337 Nr: 38285-34.2015.811.0041

 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: TREME TERRA TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA - 

ME, RAIMUNDO GALVÃO DE MATOS, LUIZ ALEXANDRE CRISTALDO, 

ZAPAZ ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

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

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

OAB:684-COREC, VITORINO PEREIRA DA COSTA - OAB:4671/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MONTEIRO DA 

COSTA JUNIOR - OAB:7187/MT

 Impulsionando os autos, tendo em vista a ausência da intimação do 

Administrador Judicial, Luiz Alexandre Cristaldo, OAB: 684-COREC, venho, 

por meio desta, republicar a decisão retro: "Visto. TREME TERRA 

TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA ME E OUTRO ingressou com o 

pedido inicial, objetivando habilitar seu crédito junto a junto a 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE TRÊS IRMÃOS ENGENHARIA LTDA (CÓDIGO 

1015739), com sua consequente inclusão do valor de R$ 50.242,29 e R$ 

45.177,91, no quadro geral de credores, juntando, para tanto, os 

documentos que entendeu necessários (fls. 08/36). A recuperanda requer 

a improcedência dos pedidos contidos na exordial (fls. 38/47). O 

Administrador Judicial manifesta favorável ao pleito do autor (fls. 62/64). 

Parecer do Ministério Público (fls. 65/66). É o relatório. Decido. O presente 

pedido de habilitação de crédito veio instruído com os documentos 

oriundos do Contrato de Locação de uma retroescavadeira, CAT 416 E – 

Ano 2014. Ante o exposto, demonstrada a existência do crédito ora 

pleiteado e não havendo o que se falar em precocidade, acolho o presente 

pedido de Habilitação de Crédito e, em consequência, determino que o 

administrador judicial proceda à retificação do crédito de TREME TERRA 

TERRAPLANAGEM E SERVIÇOS LTDA ME, no quadro de credores da 

recuperanda, no valor de R$ 50.242,29, na classe ME/EPP, bem como a 

retificação do crédito de RAIMUNDO GALVÃO DE MATOS, no valor de R$ 

45.177,91, na classe de credores quirografários. Ciência ao Ministério 

Público. Isento de custas e honorários advocatícios. Após, cumprida, 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Expeça-se o necessário. 

Intimem-se. Cumpra-se."

Notificação

Notificação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1024825-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO MACHADO BUOSI (ADVOGADO(A))

GERALL LOCADORA LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (IMPUGNADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

 

Processo Eletrônico nº: 1024825-55.2018.8.11.0041 Verifica-se que a 

parte autora não promoveu o recolhimento das custas judiciais, tampouco 

requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deste modo, 

intime-se a parte autora para, em 15 dias, comprovar o recolhimento das 

custas judiciais da presente habilitação de crédito (item 02 da tabela “B” do 

Provimento nº 11/2018-CGJ), sob pena de cancelamento da distribuição do 

feito, nos termos do art. 290 do CPC. Decorrido o prazo assinalado, 
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certifique-se e conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 30 de agosto de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031975-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MICHELLE DE ALMEIDA ANDRADE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXMED MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA - EPP 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1031975-87.2018.8.11.0041 Vistos. Em consulta ao 

sistema Apolo, verifica-se que o presente feito está vinculado a 

recuperação judicial da empresa Drogaria Droga Chick Ltda., nº 

42532-58.2015.811.0041 (código n. 1041993), que é de competência do 

Gabinete I. Assim, declino da competência para o Juízo do Gabinete I desta 

1ª Vara Cível de Cuiabá, devendo o Gestor Judiciário promover a 

adequada redistribuição do feito, certificando-se o necessário Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1028362-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE DE PAIVA PINTO (ADVOGADO(A))

SERGIO AUGUSTO DE CERQUEIRA GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1028362-59.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Complexx Tecnologia Ltda. Nos termos 

do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter, além da 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência e os 

documentos comprobatórios do crédito, que no caso de crédito trabalhista 

correspondem à cópia da sentença que constituiu o crédito (ou ata da 

audiência de conciliação, se for o caso), certidão do trânsito em julgado, 

cálculo pormenorizado da justiça especializada e certidão de crédito 

emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, verifica-se que a parte 

requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à propositura 

desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) procuração atualizada; 

b) cópia da sentença (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso); 

c) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial (30.11.2017); d) certidão de trânsito em 

julgado; e) documentos pessoais da parte autora, inclusive CTPS; f) 

comprovante de endereço. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se a 

Administradora Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade 

na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º 

da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao Ministério Público. 

Defiro o os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1029088-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIELLE LETICIA SIQUEIRA RAMOS DE MATOS (REQUERENTE)

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1029088-33.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Complexx Tecnologia Ltda. Nos termos 

do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter, além da 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 

do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência e os 

documentos comprobatórios do crédito, que no caso de crédito trabalhista 

correspondem à cópia da sentença que constituiu o crédito (ou ata da 

audiência de conciliação, se for o caso), certidão do trânsito em julgado, 

cálculo pormenorizado da justiça especializada e certidão de crédito 

emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, verifica-se que a parte 

requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à propositura 

desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) procuração atualizada; 

b) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial (30.11.2017); c) certidão de crédito; d) 

declaração de hipossuficiência; e) cópia da CTPS; f) comprovante de 

endereço. Em caso de descumprimento das determinações acima, venham 

os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da 

manifestação, intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 

05(cinco) dias. Na sequência, intime-se a Administradora Judicial para se 

pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às 

disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o 

rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se 

o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de verbas 

trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto IRPF); c) o valor do 

crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso não 

tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; 

d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de 

credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e 

classe. Após, vista ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 27 de 

setembro de 2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1029090-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI DA COSTA (REQUERENTE)

LUCIANE BORDIGNON DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO CESAR DE CARVALHO BARCELOS (ADVOGADO(A))

COMPLEXX TECNOLOGIA LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADVOGADO(A))

ALINE PONGELUPI NOBREGA BORGES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1029090-03.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Complexx Tecnologia Ltda. Nos termos 

do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter, além da 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data 
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do pedido de recuperação judicial ou da decretação da falência e os 

documentos comprobatórios do crédito, que no caso de crédito trabalhista 

correspondem à cópia da sentença que constituiu o crédito (ou ata da 

audiência de conciliação, se for o caso), certidão do trânsito em julgado, 

cálculo pormenorizado da justiça especializada e certidão de crédito 

emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, verifica-se que a parte 

requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à propositura 

desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) procuração atualizada; 

b) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial (30.11.2017); c) certidão de crédito; d) 

declaração de hipossuficiência; e) comprovante de endereço. Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se a Administradora Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao 

Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030036-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIANE FERREIRA DE MELO (REQUERENTE)

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REPRESENTADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1030036-72.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve 

conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) cópia da sentença (ou ata da audiência de conciliação, se 

for o caso); b) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial (20.02.2018); c) certidão de 

trânsito em julgado; d) declaração de hipossuficiência; e) comprovante de 

endereço; f) cópia da CTPS. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se a 

Administradora Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade 

na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º 

da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao Ministério Público. 

Às providências. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030505-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIESI TEIXEIRA CORREA (ADVOGADO(A))

WENDERSON DA SILVA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REPRESENTADO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1030505-21.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

parte autora a inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do 

Trabalho no curso da recuperação judicial da empresa Dismafe 

Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A. Recebo a inicial, uma vez 

que devidamente instruída com os documentos indispensáveis a 

propositura da ação. Intime-se a recuperanda para se manifestar, no 

prazo de 05(cinco) dias. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

Administradora Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade 

na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º 

da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao Ministério Público. 

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1030875-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VANDER JOSE PASETTI (ADVOGADO(A))

BENEDITO SANTANA LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1030875-97.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 
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Comércio Ltda. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve 

conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial (20.02.2018); b) certidão de 

trânsito em julgado. Em caso de descumprimento das determinações 

acima, venham os autos conclusos para ulteriores deliberações. Com a 

juntada da manifestação, intime-se a recuperanda para se manifestar, no 

prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se a Administradora Judicial 

para se pronunciar em igual prazo, oportunidade na qual deverá, 

atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) 

se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de recuperação judicial; 

b) se o valor que se pretende habilitar está composto exclusivamente de 

verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador (exceto IRPF); c) o valor 

do crédito atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, caso 

não tenha sido obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo 

requerente; d) se o crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos 

quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu 

valor e classe. Após, vista ao Ministério Público. Defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC. Às 

providências. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031396-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLINDO LOPES DOS REIS (REQUERENTE)

NILSON DE ARRUDA PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REPRESENTADO)

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1031396-42.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve 

conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial (20.02.2018); b) declaração 

de hipossuficiência e c) comprovante de endereço. Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se a Administradora Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao 

Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031541-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYLON HONORIO SILVEIRA (REQUERENTE)

FABRICIO RIOS SANTOS (ADVOGADO(A))

BRUNO SA FREIRE MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1031541-98.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Dismafe Distribuidora de Máquinas e 

Ferramentas S/A. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito 

deve conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) procuração atual; b) cálculo pormenorizado da justiça 

especializada atualizado até a data do pedido de recuperação judicial 

(20.02.2018); c) certidão de crédito; d) declaração de hipossuficiência. Em 

caso de descumprimento das determinações acima, venham os autos 

conclusos para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, 

intime-se a recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. 

Na sequência, intime-se a Administradora Judicial para se pronunciar em 

igual prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do 

art. 12, parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi 

anterior ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende 

habilitar está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de 

titularidade do trabalhador (exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido 

obedecida a determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o 

crédito da parte autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores 

dos artigos 52, §1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, 

vista ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 27 de setembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031769-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lindolfo Macedo de Castro (ADVOGADO(A))

PEDRO DOMINGOS RIBEIRO (REQUERENTE)

MELQUISEDEC JOSE ROLDAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CROACIA COMERCIO E LOCADORA DE MAQUINAS PARA CONSTRUCAO 
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LTDA - EPP (REPRESENTADO)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

MARCO ANTONIO LORGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1031769-73.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Croácia Comércio e Locadora de 

Máquinas Para Construção Ltda. - EPP. Nos termos do art. 9º da LRF, a 

habilitação de crédito deve conter, além da qualificação do 

credor/requerente, o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial ou da decretação da falência e os documentos 

comprobatórios do crédito, que no caso de crédito trabalhista 

correspondem à cópia da sentença que constituiu o crédito (ou ata da 

audiência de conciliação, se for o caso), certidão do trânsito em julgado, 

cálculo pormenorizado da justiça especializada e certidão de crédito 

emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, verifica-se que a parte 

requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à propositura 

desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se 

a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

juntando aos autos os seguintes documentos: a) procuração atual; b) 

declaração de hipossuficiência atual; c) certidão de trânsito em julgado; d) 

comprovante de endereço. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se a 

Administradora Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade 

na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º 

da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao Ministério Público. 

Às providências. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. Claudio Roberto Zeni 

Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1031944-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GREICE DALVA DE ALMEIDA SILVA (REQUERENTE)

GILSON JOAQUIM SOARES (ADVOGADO(A))

NADIELLY GARBIN FEITOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA 

(REPRESENTADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1031944-67.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve 

conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) cópia da sentença (ou ata da audiência de conciliação, se 

for o caso); b) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial (20.02.2018); b) declaração 

de hipossuficiência e c) comprovante de endereço. Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a 

recuperanda para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se a Administradora Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior 

ao pedido de recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar 

está composto exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do 

trabalhador (exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a data do 

pedido de recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a 

determinação do art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte 

autora já foi relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, 

§1º e 7º, §2º da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao 

Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 27 de setembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1021556-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADILA ARRUDA SAFI (ADVOGADO(A))

IGOR GABRIEL SAFI DA SILVA (ADVOGADO(A))

ZELIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMEN CONSULTORIA,CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo eletrônico n° 1021556-08.2018.8.11.0041 Vistos. Cuida-se de 

pedido de habilitação retardatária de crédito trabalhista, objetivando a 

inclusão do crédito reconhecido perante a Justiça do Trabalho no curso da 

recuperação judicial da empresa Lumen Consultoria, Construções e 

Comércio Ltda. Nos termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve 

conter, além da qualificação do credor/requerente, o valor do crédito 

atualizado até a data do pedido de recuperação judicial ou da decretação 

da falência e os documentos comprobatórios do crédito, que no caso de 

crédito trabalhista correspondem à cópia da sentença que constituiu o 

crédito (ou ata da audiência de conciliação, se for o caso), certidão do 

trânsito em julgado, cálculo pormenorizado da justiça especializada e 

certidão de crédito emitida pela Justiça do Trabalho. No presente caso, 

verifica-se que a parte requerente não juntou todos os documentos 

indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento 

no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os seguintes 

documentos: a) cálculo pormenorizado da justiça especializada atualizado 

até a data do pedido de recuperação judicial (20.02.2018); b) documentos 

pessoais; c) comprovante de endereço. Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se a 

Administradora Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade 

na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º 

da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao Ministério Público. 
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Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC. Às providências. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. 

Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-286 HABILITAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1029413-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO CERANTOLA (ADVOGADO(A))

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(REQUERIDO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo n° 1029413-08.2018.811.0041 Vistos. Cuida-se de pedido de 

habilitação retardatária, objetivando a inclusão de créditos de natureza 

trabalhista na lista de credores da recuperação judicial da empresa 

Dismafe Distribuidora de Máquinas e Ferramentas S/A e outras. Nos 

termos do art. 9º da LRF, a habilitação de crédito deve conter, além da 

qualificação do credor/requerente, o valor do crédito atualizado (até a data 

do pedido de recuperação judicial), sua origem e classificação, bem como 

os documentos comprobatórios do crédito. No presente caso, verifica-se 

que a parte requerente não juntou todos os documentos indispensáveis à 

propositura desta ação. Dessa maneira, com fundamento no art. 321 do 

CPC c/c art. 9º da LRF, intime-se a parte autora para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, em forma de emenda à inicial, junte aos autos os seguintes 

documentos: a) cálculo pormenorizado atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial (20.02.2018). Em caso de descumprimento das 

determinações acima, venham os autos conclusos para ulteriores 

deliberações. Com a juntada da manifestação, intime-se a recuperanda 

para se manifestar, no prazo de 05(cinco) dias. Na sequência, intime-se a 

Administradora Judicial para se pronunciar em igual prazo, oportunidade 

na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, parágrafo único da 

LRF, indicar: a) se o rompimento do vínculo foi anterior ao pedido de 

recuperação judicial; b) se o valor que se pretende habilitar está composto 

exclusivamente de verbas trabalhistas de titularidade do trabalhador 

(exceto IRPF); c) o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, caso não tenha sido obedecida a determinação do 

art. 9º, II, da LRF pelo requerente; d) se o crédito da parte autora já foi 

relacionado ou não nos quadros de credores dos artigos 52, §1º e 7º, §2º 

da LRF, apontando seu valor e classe. Após, vista ao Ministério Público. 

Concedo os benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e 

seguintes do CPC. Intime-se Às providências. Cuiabá, 28 de setembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1029471-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PROENCA LARREA MEES (ADVOGADO(A))

GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (IMPUGNANTE)

VITOR SCHMIDT FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMAFE DISTRIBUIDORA DE MAQUINAS E FERRAMENTAS S/A 

(IMPUGNADO)

ACQUAVIX AMBIENTAL ENGENHARIA LTDA (IMPUGNADO)

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

 

Processo n° 1029741-11.2018.811.0041 Vistos. Cuida-se de impugnação 

de crédito formulada por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, 

objetivando a retificação do valor do seu crédito constante na lista de 

credores da recuperação judicial das empresas Dismafe Distribuidora de 

Máquinas e Ferramentas S/A e Acquavix Ambiental Engenharia Ltda. Nos 

termos do art. 13º da LRF, a petição inicial de impugnação de crédito deve 

ser instruída com os documentos comprobatórios do crédito impugnado. 

No presente caso, verifica-se que a parte requerente não juntou todos os 

documentos indispensáveis à propositura desta ação. Dessa maneira, 

com fundamento no art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, juntando aos autos os 

seguintes documentos: a) os documentos comprobatórios do seu crédito, 

na sua forma original ou cópia autenticada, atentando-se para a nitidez 

dos documentos e b) memória de cálculo atualizada até a data da 

propositura da recuperação judicial (20.02.2018). Em caso de 

descumprimento das determinações acima, venham os autos conclusos 

para ulteriores deliberações. Com a juntada da manifestação, intimem-se 

as recuperandas para se manifestarem, no prazo de 05(cinco) dias. Na 

sequência, intime-se a Administradora Judicial para se pronunciar em igual 

prazo, oportunidade na qual deverá, atendendo às disposições do art. 12, 

parágrafo único da LRF, juntar o laudo elaborado pelo profissional ou 

empresa especializada, se for o caso, e todas as informações existentes 

nos livros fiscais e demais documentos do devedor acerca do crédito, 

constante ou não da relação de credores, objeto da impugnação. Após, 

vista ao Ministério Público. Às providências. Cuiabá, 28 de setembro de 

2018. Claudio Roberto Zeni Guimarães Juiz de Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1245971 Nr: 19910-14.2017.811.0041

 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: ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, ZANE 

CAPITAL LLLP, OSMAR POSSER, EDISSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, 

LUCIANE SIMIONI PADILHA, ADAIR JOSÉ DA ROSA PADILHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adacir Seidl Junior - 

OAB:236.666-SP, ADRIANA C. ROPELLI HUCK - OAB:8593, Cleber 

Guerche Perches - OAB:20989/A, JONAS JOSE FRANCO BERNARDES 

- OAB:8.247-B, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

LUCIANA DE MELLO E SOUZA CAMARDELLA - OAB:20856-A/MT, 

RICARDO LUIZ HUCK - OAB:5651/MT, Ruben Marcos Seidl - 

OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. INTIMO as partes, via DJE, para manifestarem interesse na composição 

e regularizarem sua representação, em 15 dias, tendo em vista que se 

trata de incidente datado de 2007.

 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

 Vistos.

INDEFIRO o pedido de fl. 520, uma vez que compete ao Comitê Estadual de 
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Acompanhamento de Conflitos Fundiários o cumprimento dos mandados 

possessórios coletivos, deliberando quanto às particularidades do 

cumprimento, inclusive com a realização do estudo de situação.

Cumpra-se, assim as determinações retro proferidas, com urgência.

 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

 ERTIFICO 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 para a intimação das testemunhas 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 Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 839842 Nr: 44296-50.2013.811.0041

 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: PRIMUS INCORPORAÇÃO E CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIR DE TAL, VALDIRENE LEAL DA SILVA, 

SIRLEY SOARES, KÁTIA VANESSA SARAIVA DA SILVA, OLAVO DA 

SILVA MARTINS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RONDON BORGES - 

OAB:16.606

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

FUNDIÁRIO - OAB:, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, MARIA JOSÉ BARBOSA FERREIRA - OAB:15943/MT

 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(s) Mandado(s) e a Parte 

Autora tem o prazo de 05 (CINCO) DIAS para depositar a diligência do 

Oficial de Justiça, DIVIDIDAS POR ZONA DE CUMPRIMENTO, ou 

providenciar os meios necessários a sua condução ao(s) local(is) da(s) 

intimação(ões). Nada mais

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 566497 Nr: 56502-96.2013.811.0041

 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: NADIR SUCOLOTTI, NIRTE STIEVEN SUCOLOTTI, 

ESPÓLIO DE EDMUND AUGUSTUS ZANINI, THERESE FRANCIS ZANINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:839-A/MS, JOSMEYR ALVES DE OLIVEIRA - OAB:81717/SP, 

Ruben Marcos Seidl - OAB:235194/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DEFIRO o pedido do Espólio executado e INTIMO os exequentes para, 

querendo, manifestarem em 05 dias.

Decorrido o prazo, não havendo manifestação, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adriana Sant'anna Coningham

 Cod. Proc.: 1052902 Nr: 47809-55.2015.811.0041

 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: FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE PEREIRA DOS SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOELLA LEANDRO C. DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 13.801, MÁRCIA FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:4.410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, reconhecida a coisa julgada material, nos termos do art. 502 e 

art. 485, V do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente ação 

ajuizada por FRANCISCO PEREIRA DE FIGUEIREDO contra NEIDE PERERIRA 

DOS SANTOS DA SILVA visando sua reintegração no imóvel urbano nº. 

2.210, localizado na Rua 13 de Junho, nº 2210 – Bairro Porto, nesta 

Comarca, sem resolução do mérito.Condeno a parte autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais, contudo deixo de condena-loo ao 

pagamento de honorários, posto que a ré sequer se defendeu.INTIMO as 

partes, via DJE, desta decisão.À Secretaria, determino:1. Havendo o 

trânsito em julgado desta decisão e nada sendo requerido, arquive-se o 

feito com as baixas de praxe.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1065044 Nr: 53208-65.2015.811.0041

 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: JOSE LUIZ DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SONEZIO DE TAL ( VULGO RODÃO), 

ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DE 

CASTANHEIRA VALE DO PARAÍSO, JOSÉ ORLANDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TABAJARA AGUILAR PRAEIRO 

ALVES - OAB:18.960/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037/MT, DIEGO ARRUDA VAZ GUIMARÃES - 

OAB:17.401/MT, NARA REGINA DA SILVA VENEGA - OAB:6580/MT

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RÉUS INCERTOS, DESCONHECIDOS, 

INOMINADOS, EVENTUAIS TERCEIROS INTERESSADOS AUSENTES, 

INCERTOS E DESCONHECIDOS., brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: CITAÇÃO e INTIMAÇÃO dos réus não encontrados pelo 

meirinho, nos termos do art. 554, § 1º, do CPC, com prazo de 30 (trinta) 

dias.

Resumo da Inicial: JOSÉ LUIZ DE SOUZA, brasileiro, casado, lavrador, 

civilmente identificado sob o Registro Geral n° 1591206-0 5SP/MT, inscrito 

no CPF/MF sob o n° 169.853.976-20, residente e domiciliado na Zona Rural 

de Castanheira/MT, no Sítio Fontoura/Gaúcho/Paché, com CEP n° 

78345-000, vem ante a ilustre presença de Vossa Excelência, com 

fundamento nos artigos 920 e seguintes do Código de Processo Civil e 

artigos 1.196, 1.198 e 1.208, iodos do Código Civil, propor a necessária: 

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE LIMINAR: / Em 

desfavor de SONÉZIO DE TAL (vulgo "Rodeio") LÍDER DA INVASÃO e 

OUTROS ocupantes do lote Gaúcho com 246,47 hectares, posta a 

impossibilidade de qualificação das partes em virtude de resistência 

violenta ao contato com o autor, todos invasores podem ser encontrados 

na Zona Rural do Município ide Castanheiro em Mato Grosso, no Lote 

Gaúcho, o faz mediante as razões táticas e de direito que doravante 

expende para ao final requerer. 1 - A NECESSIDADE DA CONCESSÃO 

DOS BENEFÍCIOS DA ASSITÊNCIA JUDICIÁRIA. Ab initio. O demandante 

labora em sua propriedade atualmente ocupada, retirando seu sustento da 

própria feira com pequenas plantações de subsistência em gado de corte 

e leite, sendo, portanto, tido como pequeno produtor rural, restando 

impossibilitado em cucar com as custas processuais (taxas) e honorários 

advocatícios sem que sufoque sua verba alimentar e consequentemente 

de sua família, conforme declaração de hipossuficiência que ora faço 

encartar. Destaca-se que o fato do Requerente ser assistido por 

advogado particular, de sua confiança, não constitui óbice à concessão 

da gratuidade processual, nos termos da RT 602/229, vejamos: "Se a 

pqrfe indicou advogada, nem por isso deixa de fer direito à assistência 
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judiciária, não sendo obrigada paro gozar dos benefícios desta, a recorrer 

aos serviços da Defensoria Pública'.' Nesse sentido colhemos julgados 

que, e, com a devida vênia, transcrevemos: "... não se confunde pobreza, 

ao menos aos olhos da lei, com miserabilidade ou indigência. A miséria 

absoluta não é a mola propulsora da concessão da assbtência judiciária, 

bastando paia tanto o comprometimento do orçamento familiar derivado do 

pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios"2. "A 

assistência judiciária não se resffmas aos miseráveis, mas sim àqueles 

que não possam suportar os custos de uma demanda, sem sacrificar a 

subsistência da família"3. Em face da posta situação financeira, necessita 

que lhe seja concedido os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, 

para que possa valer seus direitos perante o direito de acesso a justiça 

constitucionalmente defendido e eleito como direito universalizado pela 

Declaração Internacional de Direitos Humanos, em face da importância do 

instituto mostrado. 2 - PARTE IDOSA E A NECESSIDADE DE PRIORIDADE 

DE TRAMITAÇÃO PROCESSUAL EM CONSONÂNCIA COM O ARTIGO 71 

DA LE110.741/03 (ESTATUTO DO IDOSO) De acordo como artigo 71 do 

Estatuto do Idoso é "assegurada prioridade na tramitação dos processos e 

procedimentos e na execução dos afos e diligências judiciais em que 

figure como parte ou intervenienfe pessoa com idade igual ou superior a 

60 [sessenta] anos, em qualquer instância.", E neste tocante é 

devidamente comprovada que a parte autora (Sr. José Luiz de Souza) 

detém 78 (setenta e oito) anos de idade, estando devidamente satisfeita a 

disposição legal supra em caracterizá-lo como idoso e assim sendo, 

obtendo acesso a prioridade de tramitação processual no presentes feito. 

Os contornos da prioridade processual e agilidade na entrega pelo Estado 

Juízo da tutela requerida as partas do judiciário, não param por aí, o 

disposto no § Io do referido artigo ainda pontua: • "§ Io O interessado na 

obtenção da prioridade a que alude este artigo, fazendo prova de sua 

idade, requererá o benefício à autoridade judiciária competente para 

decidir c feito, que determinará os providências a serem cumpridas, 

anotando-se esia circunstância em local visível nos autos do processo. § 

2o A prioridade não cessará com a mor/e do beneficiado, estendendo-se 

em favor do cônjuge supérstite, companheiro ou companheira, com união 

estável, maior de 60 (sessenta) anos. § 3o A prioridade se estende aos 

processos e procedimentos na Administração Pública, empresas 

prestadoras de sewiços públicos e instituições financeiras, ao 

atendimento preferencial." Assim sendo, necessário :>e faz a anotação da 

necessidade de prioridade no presente feito para que posso assim, ver o 

autor, sua tutela jurisdicional devidamente satisfeita denlro do menor prazo 

possível, principalmente tratando-se de parte com 78 (selenta e oito) anos 

de idade. 3 - BREVE EPÍTOME FACTUAL Por proêmio, vale esclarecer que 

o autor é pequeno produtor rural, retirando sua subsistência do imóvel 

atualmente ocupado pelos "invasores", que por uso de atos nada 

ortodoxos, aliás, atitudes estas capituladas como crime disposto artigo 

1614 do CP, objetivando os demandados, ocupar área que se encontrava 

em plena produção de subsistência (gado e plantação). O autor sempre 

manteve a posse do imóvel, sendo o marco da posse originária a data de 

21 de junho de 2006, ocasião em que adquiriu o lote Gaúcho diretamenle 

do Sr. Jorge Luiz Arcos, conforme escritura de compra e venda disposta 

no Anexo 01. Assim foi o marco da POSSE ORIGINÁRIA e DE BOA FÉ do 

autor. Valendo ressaltar que o lote Gaúcho é a reunião de dois lotes, 

ambos oriundos da Gleba Fontanillas, antigo município de Aripuanã, um lote 

de 136 hectares (outrora matrícula 59.419 - Cartório Registrai do 6o Ofício 

de Cuiabá e atual matrícula 3.412 - Io Cartório Registrai de Juína) e outro 

de 95 hectares (outrora matrícula 65.748 - Cartório Registrai do 6° Ofício 

de Cuiabá e atual matrícula 3.411), que formaram juntos formam lote em 

que o autor manteve a posse por longos anos (desde 2006), conforme 

matrículas perante o mesmo Anexo 01. Todos os lotes de propriedade do 

autor, contíguos ao lote Gaúcho formam-se o sítio Fontanillas onde o autor 

reside e labuta em companhia de seus filhos. 4 Art. 161 - Suprimir ou 

deslocar tapume, marco, ou qualquer outro sinal indicativo de linha 

divisória, para apropriar-se, no todo ou *>m parte, de coisa imóvel clheia: 

Penu ¦¦ detenção, de um a seis meses, e multa. § 19 - Na mesma pena 

incorre quem: II - invade, cem violei K ia u pessoa ou grave ameaça, ou 

mediante concurso de mais de duas pessoas, terreno ou edifício alheio, 

uara o fim de esbulho possessórío. §2^-Se o agente usa de violência, 

incorre também na pena v. esta cctniiwda. A individualizaçõo do lote 

inteaiulmente invadido (lote Gaúcho), encontra-se devidamente encartado 

conforma memorial descritivo e mapa topográfico acostado perante o 

Anexo 02 da presente exordial, instrumento geodesico devidamente 

chanfrado pelo Engenheiro Florestal Pedro Olienik Júnior, podendo o 

referido mapa ser utilizado para orientação pelo meirinho ocasião do 

cumprimento de eventual decisão de reintegração de posse. Há uma 

pequena diferença de perímetro, quando vista as matrículas adquiridas 

(total de 231 hectares) e quando comparado seu total com o mapa de 

individualizaçõo da ocupação (246 hedares), mas devidamente justificado 

em face dos instrumentos de orientação e medição de outrora (topografia 

-teodolito) e os atuais (georreferenciamenlo) o que de fato e SEMPRE 

OCORRE, quando utilizado c primeiro e logo depois o segundo, essa 

diferença é plenamente aceitável quando razoável5, que é exatamente o 

presente caso (diferença apenas de seis por cento). O autor manteve a 

posse incólume da área em virtude do EXERCÍCIO CONTINUO DO POSSE, 

consoante o criação de gado e plantações de subsistência, que se mostra 

provado, aliás, conforme Anexo 02 (relação de gado expedido pelo 

INDEA), declarações acostadas nos autos como Anexo 03 e Notas fiscais 

de aquisições de insumos para agropecuária (Anexo 05) destinados ao 

Sítio Fontanillas em variadas datas. A área sempre foi integralmente 

cercada, inclusive ocasião de sua aquisição já havia a referida benfeitoria 

para exercício da posse de vigilância, bem como para mantença do gado 

na área. A cerca já foi reformada por vários vezes, bem como é realizado 

o acero e limpezas constantes ao redor do imóvel e das cercas, por 

vária:; vezes ao ano. Outro ponto que 5 Essa diferença ocorre em virtude 

dos sistemas de medição, o teodolito (antigo) faz-se a medição em linha 

reta sem levar em consideração o relevo, já no georreferenciamento, o 

relevo é metrificado, assim, eventuais diferenças de altura são também 

calculados, oconendo dessa forma uma efetiva disparidade quando 

comparado dois rnapas da mesma área e cada com i»m utilizando-se de 

um sistema de topografia. Só seriam idênticos se os mapas fossem 

confeccionados em ár=a perfeitamente plana, o que não ocorre. merece 

ser aclarado é que o pasto ali existente já foi reformado pelo autor, 

conseguindo fazer todos estes "empreendimentos" com sua parca 

aposentadoria e trabalho de sua família que sempre o ajudou, conforme 

declarações anexadas. Entretanto Excelência, no dia Oó do corrente, o 

autor encontrava-se na sua morada (no perímetro do imóvel, entretanto 

outro lado da estrada), quando seus filhos deslocaram-se para fazer a 

"retirada do leite" diária e verificaram o início da ocupação, com a 

mobilização de motos, carros, caminhonetes e inclusive um caminhão, com 

varias pessoas se preparando para esbulhar o perímetro do imóvel, que 

devia haver em torno de 20 (vinte) pessoas, conforme colacionado 

fotográfico posto perante o Anexo 04. O que salta aos olhos, é que as 

pessoas que realizaram a "invasão" são pessoas que detém propriedades 

e posses no município, sendo comerciantes, empresários, vendedores, 

todos com trabalho e conhecidos da cidade, não havendo qualquer indício 

de pertencerem ao perfil daqueles que de fato labutam em prol da reforma 

agrária, trazendo sim, alinhamentos pejorativos para os movimentos 

sociais, sendo na verdade, especuladores e curiosos sem qualquer 

interesse social além da vontade de furtar de um idoso seu instrumento de 

renda. Isso é um absurdo. Mesmo assim e em busca de uma solução 

pacífica, o autor utilizando-se da ra;:oabilidade e da boa fé, na tentativa de 

reaver o bem invadido, tentou contato com os invasores entretanto, 

quedaram-se quanto a suplica de desocupação, alegando que não 

desocupariam a área, e o pior de tudo, que sequer justificaram a 

ocupação, não trazendo qualquer "justificativa social" para o invasão. 

Para realização da invasão, os demandados quebraram os cadeados que 

trancavam a porteira agindo com a violência e clandestinidade necessária 

a configurar o esbulho. Razões estas que levarem o autor a comparecer 

perante a Delegacia de Polícia para realização de boletim de ocorrência 

conforme Anexo 06. Conforme os contornos factuais postos, mostrou-se 

aclarado, a posse originária e de boa fé pelo autor (aquisição do imóvel - 

Anexo 01), o exercício da posse (Anexo 02, 03, 04, 05) e o esbulho 

praticado (Anexo 06, Anexo 03 e Anexo 04), não restando outro caminho 

a trilhar exceto a positivação pleito em sede de liminar e a expedição 

conseqüente mandado de reintegração de posse que será confirmado no 

mérito. 3 - DO DIREITO E FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. A ritualística que 

natura as ações possessórias encontram-se dispostas no artigo 920 e 

seguintes do Código de Processo Cível, entretanto, na espécie 

possessória pertinente para o presente caso, que é a ação de 

reintegração de posse (tendo em vista o perda lotai do exercício da posse 

pelo autor em face da dos atos espúrios do demandado) encontra-se 

seus contornos processuais consignados perante os ailigos 926 ao 931 

do mesmo caderno processual. Os ortigos supra conduzem a idéia de que 

o possuidor tem direito a ser reintegrado a sua posse no caso de 

esbulho6, utilizando-se da ação de reintegração de posse, desde que o 
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demandante consiga provar a sua posse, o esbulho praticado pelo 

demandado e a efetiva perda da posse7. Ademais, esclarece ainda que 

''estando a petição iniciai devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o 

réu, a expedição do mandado 6Art 926. O possuidor tem direito a ser 

mantido na posse em roso de turbaçdo e reintegrado no de esbulho. 7Art. 

927. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a Wi baião ou o esbulho 

praticado pelo réu; III - a data da turbaçdo ou do eubulho; IV - a 

continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda 

da posse, na ação d* reintegração. liminar de manutenção ou de 

reintegração; no caso contrário, determinará que o autor justifique 

previamente o aiegado, citcndose o réu para comparecer à audiência que 

for designada", conforme cognição do artigo 928 do CPC. Frente a 

ritualística pertinente, mostra-se ainda necessário esclarecer o que é o 

evento posse. Para compreender o evento posse, necessário se faz a 

>abença de que a posse é uma situação factual (de fato), que em virtude 

de sua importância, recebe proteção legal. Posto isso, ressalte-se que 

possuidor é aquele que detém um dos poderes inerentes à propriedade, 

todavia, somente seu exercício torna-se incompleto o institui o, é 

necessário ainda que o possuidor os exerça em nome próprio, pois em 

caso reverso (exercício em nome alheio), se ressumbra a mera detenção, 

e não exercício de posse. Outrossim, é necessário que os atos 

decorrentes do exercício da posse nasçam no berço de mera permissão 

ou tolerância, ou que eventualmente sejam em conseqüência de atitude 

violenta ou clandestina (mantida às ocultas). Portanto, para um conceito 

legal (positivista) do que seja o evento posse, é fundamental a conjugação 

dos artigos 1.196, 1.198 e 1.208 do Código Civil. Vejamos: Art. /. J9ó. 

Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou 

não, de algum dos poderes inerenies à propriedade. Art. 1.198. 

Considera-se detentor aquele que, achando-se em relação de 

dependência para com outro, conservo o posse em nome deste e em 

cumprimento de ordens ou instruções suas. Art. 1.208. Não induzem 

posse os afos de mero permissão ou tolerância assim como não autorizam 

a sua aquisição os atos v/o/en/os, ou clandestinos, senão depois de 

cessar a violência ou a clandestinidade. Sob a ótica dos jurisconsultos e 

frente ao direito material constante nessa pátria, a doutrina majoritária e 

melhor abalizada, é aquela que caminhou na esteira do Direito Alemão 

pelos estudos do doutor Rudolf Von lhering, nominada de teria objetivista 

da posse. A teoria objetivista defende que a pose é nada mais que a "(...) 

mera exteriorização da propriedade, independentemente da intenção, 

possuidor seria aquele que confere visibilidade ao domínio, que dá 

destinação econômica a coisa.". Se não fosse suficiente, e como não é, a 

doutrina ainda dividiu a posse em posse mansa/pacífica, que é aquela que 

trilha o caminho da continuidade e que foi originariamente concebida pela 

boa fé e licitamente, que é o antagônico de posse violenta/clandestina, que 

nesse segundo caso é aquele posse oriunda de atos repugnantes de 

esbulho e turbação. A segunda divisão feila pelos estudiosos e 

extremamente importante no cuidado das ações possessórias, é a posse 

pública e notória, que é a sabença da sociedade que contorna o bem, do 

exercício da posse por determinada pessoa em face daquele bem (móvel 

ou imóvel), ou seja, a comunidade sabe de que determinado cidadão trata 

o bem como se proprietário fosse. Existe ainda uma outra configuração da 

posse que se orienta na forma de aquisição inicial da posse, também 

chamada de posse originária, que para a positivação em sede das 

possessórias deve ser oriunda de ato lícito e de boa fé, que é exatamente 

o caso em comento em face da aquisição do imóvel. Neste norte 

argumentacional, para a efetiva positivação do pleito possessório 

necessário se faz a configuração adequada do instituto possessório pelo 

autor de forma preexistente a ocupação em que se alega a mácula, o que 

mostrou-se integralmente aclarado pelo autor em virtude da presença da 

posse originária de boa fé na figura pública e continua até o momento do 

esbulho. Mostrado pelas provas ocostadas nos autos, não remanescem 

quaisquer dúvidas a respeito da posse preexistente pelo autor e nesta 

esteira inexiste outro caminho a trilhar exceto a positivação da presente 

reintegração de posse em sede de liminar a ser confirmada no mérito da 

causa. 4. DA COMPETÊNCIA DA VARA DE DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL 

E DA NECESSIDADE DE PROFERIMENTO DE LIMINAR PELA JURISDIÇÃO DE 

JUÍNA POSTA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADOS E ÜA 

NECESSIDADE DA TENTATIVA DE DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA NA 

TENTATÍVA DE fiVITAR O DESOCUPAÇÃO COM USO DE FORÇA POLICIAL 

- APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO "PERICULUM IN MORA INCOMPETENTIA 

ATTENDITUR" Mostrou-se pela própria invasão a impossibilidade de 

qualificação das partes em virtude do silêncio dos ocupantes e da 

violência aplicada pelos posseiros, porém, denota-se claramente a 

presença de número indeterminado de pessoas, em torno de 20 (vinte), 

mas caracteriza de forma clara pela labuta pelo direito individual 

homogêneo da polarização passiva (busca do direito material pelo mesmo 

evento foctual), o que ressumbra a idéia do processo coletivo. Aliado ao 

argumento supra, mostra-se que os invasores buscam a reforma agrária, 

embora de forma ilegítima, posto que inalcançável por atos criminosos de 

esbulho, uma vez que a área esbulhada não poderá ser objeto de 

desapropriação nos dois anos seguintes da QliSOCUPACÃO, isso não são 

as humildes palavras desse patrono, e sim a dicção da MP 2.027-38, de 4 

de maio de 2000, publicada no DOU de 5 de maio de 2000, que introduziu o 

§ 6o no art. 2o da Lei 8.629 /93, dispondo que "o imÓYsl rural objeto de 

esbulho possessório ou invasão motivada por conflito agrário ou fundiário 

cie caráter coletivo não seria vistoriado nos dois anos seguintes à 

desocupação do imóvel". De qualquer forma, vejamos que a competência 

atribuída a 2a Vara Cível Especializada em Direito Agrário, oriunda da 

Resolução n° 006/2014/TP proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso em sua composição plena, determinou a quem compete o 

processamento e julgamento das ações puramente possessórias em que 

tes1i'ha objelo jurídico imóvel dentro do perímetro municipal de Cuiabá, bem 

como <>s conflitos possessórios com contornos coletivos (nesse caso a 

tentativa d« configuração da parte passiva pelo direito individual 

homogêneo) com contemos de reforma agrária (art. 126 da CF), em 

imóveis com perímetro dentro do l-stado de Mato Grosso (Castanheira/MT), 

ansim dispõe seu artigo Io: Ari. Io - Atribuir à Vara Especializada de Direito 

Agrário as seguintes competências: Processar e íulaar ações que 

envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato 

Grosso. Independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 dg 

Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os 

processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e 

rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e 

julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agráiios ou 

com eles relacionados." Assirn sendo, mostra-se compelente a 2a Vara 

Cível Especializada em Direito Agrário o processamento e julgamento do 

presente processo, todavia, em virtude da peculiaridade do presente caso 

necessário se faz a aplicação do princípio "periculum in moro 

incompeientio atiendilvr" e o conseqüente proferimento da positivaçâo da 

decisão liminar e cumprimento da reintegração de posse de forma pacífica 

a se evitar futuro prejuízo social da parte passiva e evitando ainda 

maiores prejuízos pelo autor. Excelência, para cumprimento da decisão 

liminar em sede de ações coletivas com contornos de reforma agrária, 

necessário se faz a preexistência do Estudo de Situação que só é 

realizado após o deferimento da liminar pela juízo da Vara da Direito 

Agrário, onde a jurisdição especializada encaminha a determinação para o 

Comitê Agrário Estadual órgão pertencente a Casa Militar (Poder 

Executivo) que realizará o referido estudo na área para mobilização 

posterior da força militar para cumprimento forçado da reintegração de 

posse, o que demanda tempo e resulta por vezes e por vezes, em dano 

para ambas partes, posta a demora do direito pretendido pelo autor e a 

desocupação forçosa com resultantes de prejuízo social e moral. O que 

se busca com o pedido é evitar estes eventuais prejuízos e em sintonia 

com o atual pensamento jundico, que consubstanciado no 

neoconstitucionalismo ou pós positivismo (nomenclaturas a parte), 

busca-se a satisfação do anseio social em face do ativismo judicial 

necessário e aproximando a ciência do direito com a moral e a justiça 

pretendida. Com a liminar proferida positivando o pleito de desocupação 

VOLUNTÁRIA e pacífica no prazo de 05 (cinco) dias, este humilde patrono 

tentará realizar o cumprimento da reintearacãc1 de posse em sintonia com 

o meirinho designado pelo iufco, aue de forma PACÍFICA aciendaremos a 

desocupação com a parte passiva sem o uso de forca militar, neste 

momento, na tentativa de evitar a desocupação forçosa, que gero ia o 

demo já supra referido. Referido prazo é necessário para a logística da 

parte demandada na retirada de seus pertences evitando eventual dano 

aos invasores. No presente caso, o direito do autor encontra-se mais que 

preclaro, existem provas diversas ratificando Iodos os requisitos 

autorizadores do pedido liminar o proferimento da liminar pela Jurisdição de 

Juína de forma legal e justa, não é uma tese criada por este patrono e sim 

técnica jurídica já sedimenta e em uso contumaz enire o Supremo Tribunal 

Federal e Superior Tribunal de Justiça e consequentemente ratificados 

pelos sodalícios estaduais, vejamos alguns julgados neste sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL RECURSO ESPECIAL VIOLAÇÃO AO ART. 535 

NÃOCONFIGURADA. JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. LIMINAR 
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MANTIDA. PERECIMENTO CE DIREITO. POSSIBILIDADE. 1. $e as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de oficiem, de forma 

suficientemente amola, fundamentada Despacho/Decisão: Vistos, 

etc.Diante do parecer ministerial de fls. 317, que informa que a ação civil 

pública mencionada em sede de contestação pelos requeridos, não 

guarda pertinência com a área em debate, determino o revigoramento da 

liminar deferida às fls. 175/177, com as cautelas de praxe, deferindo o 

pedido de fls. 503/514.Cumprida a determinação acima, intime-se os 

autores para impugnar a contestação no prazo de 15 (quinze) 

dias.Decorrido o prazo, voltem-me conclusos para saneamento do 

feito.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

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

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

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JEFFERSON LUIZ DE 

SOUZA, digitei.

Cuiabá, 11 de janeiro de 2018

Alexandre Venceslau Pianta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1012910-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES (EXEQUENTE)

JOAO PAULO BARRETO TAVARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA BRANCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO OAB - 471.921.191-72 

(PROCURADOR)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1012910-09.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

FRANCISCA EMILIA SANTANA NUNES EXECUTADO: JOSE MARIA 

BRANCO PROCURADOR: ROSENILDA MATIAS DA ROCHA BRANCO 

Vistos etc. 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. 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 do 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. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022005-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REGIANE ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

FRANCISCO MALAQUIAS DE ARAUJO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LABET EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022005-63.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FRANCISCO MALAQUIAS DE ARAUJO REQUERIDO: LABET 

EXAMES TOXICOLOGICOS LTDA Vistos etc. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

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

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022762-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS (ADVOGADO(A))

SOL DO BRASIL GERACAO DE VAPOR LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY OLIVEIRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022762-57.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: SOL DO BRASIL GERACAO DE VAPOR LTDA - ME 

REQUERIDO: SIDNEY OLIVEIRA LIMA Vistos etc. Trata-se de Carta 

Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de competência 

estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. 

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento das custas judiciais e o comprovante de pagamento da 

diligência do oficial de justiça. A parte interessada poderá consultar 

a t r a v é s  d o  s i t e 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado e caso atingido a finalidade, devolva-se à Comarca 

de origem. Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o cumprimento da 

determinação supra, com apoio no art. 393 da CNGC/MT, devolva-se à 

missiva ao Juízo deprecado independentemente de cumprimento, 

observadas as providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008669-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA CRISTINA FLORES CATALAN (ADVOGADO(A))

ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO (ADVOGADO(A))

CARLOS AUGUSTO GONCALVES (REQUERENTE)

SERGIO HARRY MAGALHAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUIZARDI JUNIOR ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA (REQUERIDO)

MIGUEL GUIZARDI JUNIOR (REQUERIDO)

GUIZARDI JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1008669-26.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: CARLOS AUGUSTO GONCALVES REQUERIDO: GUIZARDI 

JUNIOR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP, GUIZARDI 

JUNIOR ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA, MIGUEL GUIZARDI JUNIOR 

Vistos. Intime-se a requerente para efetuar o pagamento das custas 

processuais no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da 
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petição inicial. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031939-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Kilza Giusti Galeski (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DSR SOLUCOES E INTELIGENCIA LOGISTICA LTDA (EXECUTADO)

MARCIO EDUARDO MORO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031939-79.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME EXECUTADO: DSR 

SOLUCOES E INTELIGENCIA LOGISTICA LTDA Vistos. Manifeste-se a 

parte exequente acerca do petitório de id 15510848 da terceira 

interessada credora fiduciária do veículo de placa ATD-4611 penhorado 

nestes autos, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, 

certifique-se e conclusos para decisão de urgência. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002424-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

KELBY GONCALVES MARTINEZ (AUTOR(A))

ALEXANDRE PERES DO PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDEMAR LUIZ TONIAL (RÉU)

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

ODAIR ANTONIO FRANCISCO (ADVOGADO(A))

CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E INCORPORACAO E VENDAS LTDA - 

ME (RÉU)

JOSE MARCIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

TMS CONSTRUTORA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002424-96.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

KELBY GONCALVES MARTINEZ RÉU: CONSTRUBELLO CONSTRUCOES E 

INCORPORACAO E VENDAS LTDA - ME, TMS CONSTRUTORA LTDA, 

BRISAS DA CHAPADA CONSTRUTORA LTDA, ELDEMAR LUIZ TONIAL 

Vistos. Leve a efeito a Secretaria deste Juízo a liminar concedida na 

decisão de id 6810182, de averbação da existência da presente ação às 

margens das matrículas dos imóveis que lhe são objeto, expedindo-se 

mandado de averbação para tanto, relativamente às unidades 35, 36, 37 e 

38, do Residencial Brisas da Chapada, cujas matrículas são, 

respectivamente, as de n. 31.033, 31.034, 31.035 e 31.036, do CRI do 7º 

Ofício da Capital, visando o conhecimento de terceiros e 

prevenção/preservação de direitos. Após, conclusos para saneamento e 

organização do processo. Às providências. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031697-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ANDRE GARSSAL (REQUERENTE)

CLAUDIA INFANTINA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031697-86.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLAUDIO ANDRE GARSSAL REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora 

pretende o deferimento da 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 sua insuficiência de recursos. 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 que estabelece que a Justiça Gratuita deverá ser 

concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(CF, 5º, LXXIV), determino a intimação da parte autora para, querendo, no 

prazo de 15 dias, comprovar por meio de documentos a sua alegada 

hipossuficiência econômico-financeira, sob pena de indeferimento da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deverá, ainda, a parte 

autora, no mesmo prazo acima, esclarecer a existência de registro da sua 

participação em sociedade empresária de responsabilidade limitada, 

CNPJ/MF n. 24.128.430/0001-51, que tem por objeto o comércio varejista 

de materiais para construção em geral, com sede no endereço em que 

alega ser o da sua residência, sob pena de ser-lhe imputada a multa 

prevista no parágrafo único do artigo 100 do NCPC. Por outro lado, 

consigno que a autora poderá proceder prontamente com o recolhimento 

das custas processuais (custas e taxa). A parte autora deverá, também, 

emendar a sua petição inicial apontando especificamente quais as contas 

de consumo que pretende ver revisadas, quais estariam dando ensejo ao 

corte do serviço de fornecimento de energia elétrica em sua unidade 

consumidora, Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031703-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

ANA MARIA DE ASSUMPCAO PEREIRA (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: 1031703-93.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANA MARIA DE ASSUMPCAO PEREIRA RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. A parte autora pretende o 

deferimento da 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 sua 

insuficiência de recursos. 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 que estabelece que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (CF, 5º, 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, querendo, no prazo 

de 15 dias, comprovar por meio de documentos a sua alegada 

hipossuficiência econômico-financeira, sob pena de indeferimento da 

concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deverá, ainda, a parte 

autora, no mesmo prazo acima, esclarecer a este Juízo como alguém que, 

embora alegue ser mera aposentada, além de receber subsídio/proventos 

de valor considerável, recebe, ainda, pensão por morte do seu cônjuge, 

pode se considerar pessoa com insuficiência de recursos, nos moldes da 

legislação em vigência. De outro lado, consigno que a autora poderá 

proceder prontamente com o recolhimento das custas processuais 

(custas e taxa). Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031270-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR SANTOS PEREZ (AUTOR(A))

DANILO GAIVA MAGALHAES DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031270-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JAIR SANTOS PEREZ RÉU: AGUAS CUIABA S.A 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. 
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Todavia, não juntou aos autos documento que comprove a situação de 

necessitada. Diante do crescente número de pedidos de assistência 

judiciária gratuita formulada por pessoas que não preenchem os requisitos 

necessários para o seu deferimento, bem como diante da disposição 

prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser 

concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” 

(art. 5º, LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 

15 dias, comprovar por meio de documentos a alegada hipossuficiência, 

sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça gratuita. Consigno 

que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das custas 

judiciais. Sem prejuízo do acima determinado, emende a parte autora a sua 

petição inicial, esclarecendo a este Juízo o seu estado civil, casado ou 

solteiro, bem como acostando aos autos histórico do seu consumo de 

água, no mesmo prazo antes alinhado. Decorrido o prazo, certifique-se e 

concluso.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004147-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERDINALDO QUICHABA COSTA (REQUERENTE)

HARIEL PINTO VIEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZETA DIGITAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO STABILE RIBEIRO OAB - 365.942.709-82 (PROCURADOR)

JOAO DORILEO LEAL OAB - 177.801.281-72 (REPRESENTANTE)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004147-19.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: GERDINALDO QUICHABA COSTA REQUERIDO: GAZETA 

DIGITAL LTDA - ME REPRESENTANTE: JOAO DORILEO LEAL 

PROCURADOR: CLAUDIO STABILE RIBEIRO Vistos e etc. Compulsando 

detidamente a deprecada, verifico pelo mandado (id. 12913051 pág. 

01/04), bem como pela certidão positiva (id. 12913211), e a juntada do 

comprovante de deposito judicial do valor penhorado (ids. 13618136, 

13618166 e 13618193, que a finalidade da missiva foi alcançada. Desta 

feita, intime-se o autor para manifestar acerca da certidão positiva do Sr. 

Oficial de Justiça, no prazo de 15 (quinze) dias. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias, sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 

393 da CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo deprecado, observadas 

as providências pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1035440-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CX CONSTRUCOES LTDA (AUTOR(A))

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA GASPARINI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO SUSSAI (RÉU)

TRADEINVEST INVESTIMENTO E DESENVOLVIMENTO S.A (RÉU)

EDERSON FERNANDO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1035440-41.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CX CONSTRUCOES LTDA RÉU: TRADEINVEST INVESTIMENTO E 

DESENVOLVIMENTO S.A, SEBASTIAO SUSSAI Vistos. Manifeste-se a 

parte ré acerca do petitório e documentos de id 15566019 da parte autora, 

querendo, no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido o prazo, certifique-se e 

conclusos. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005118-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

LUIS MARTINS GOMES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1005118-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUIS MARTINS GOMES RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Mantenho a decisão agravada por seus 

próprios fundamentos. Aguarde-se o feito suspenso (191), o julgamento 

do RAI n. 1010704-48.2018.8.11.0000 pela Primeira Câmara de Direito 

Privado do egrégio Tribunal de Justiça deste Estado. Às providências. 

Intimem-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002848-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILVANIO MARTINS (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES RIBEIRO (EXEQUENTE)

ITAMAR DA COSTA RIBEIRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SILVIA LUIZA BARBOSA TRIGUEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1002848-07.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

MARIA DE LOURDES RIBEIRO, ITAMAR DA COSTA RIBEIRO EXECUTADO: 

SILVIA LUIZA BARBOSA TRIGUEIRO Vistos e etc. O exequente 

compareceu nos autos informando que retomou a posse do imóvel objeto 

da presente ação, assim dou por prejudicado a ordem de despejo 

coercitivo. Expeça-se o competente alvará conforme determinado no (id. 

14707911). Por fim, apresentado o demonstrativo atualizado do crédito (id. 

15100186 e 15100187), 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. 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 do 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. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031662-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO REALINO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031662-29.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRUNO REALINO DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

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

c/c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, distribuído por dependência 

ao processo 1027884-51.2018.8.11.0041 em trâmite na 7ª Vara Cível de 

Feitos Gerais desta Comarca. Desta feita, determino a redistribuição da 

presente ação ao Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. Redistribua-se. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031661-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ITAMAR DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031661-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ITAMAR DIAS DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

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

de Tutela Antecipada de Urgência, distribuído por dependência ao 

processo 1029342-06.2018.8.11.0041 em trâmite na 7ª Vara Cível de 

Feitos Gerais desta Comarca. Desta feita, determino a redistribuição da 

presente ação ao Juízo da 7ª Vara Cível desta Comarca. Redistribua-se. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030628-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

LIVIA MARIA MACHADO FRANCA QUEIROZ (ADVOGADO(A))

JERRY ADRIANI DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

JOSÉ APARECIDO T. SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030628-19.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JERRY ADRIANI DE ALMEIDA REQUERIDO: JOSÉ 

APARECIDO T. SILVA, EDIMILSON FERREIRA DOS SANTOS Vistos etc. 

Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de 

competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo. A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não 

havendo, assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da 

CNGC. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a presente como 

mandado, após, cumprida a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. 

Às providências. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030972-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA (ADVOGADO(A))

LIBINA PAULA LARANGEIRA (AUTOR(A))

ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRDU SPE CUIABA 01 LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030972-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANDERSON RODRIGUES DOS SANTOS, LIBINA PAULA LARANGEIRA 

RÉU: BRDU SPE CUIABA 01 LTDA Vistos etc. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 

necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030042-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAB BARBOSA NONATO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030042-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAB BARBOSA NONATO RÉU: ITAU UNIBANCO S/A Vistos etc. A parte 

autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de 

não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da 

ação, todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação 

de necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária 

gratuita formulada por pessoas que não preenchem os requisitos 

necessários para a concessão, bem como diante da disposição prevista 

na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029818-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVO MARCELO SPINOLA DA ROSA (ADVOGADO(A))

AMAZON CONSTRUTORA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES (RÉU)

BRUNO TERENCE ROMERO E ROMERO GONCALVES DIAS (RÉU)

AMANDA GALVAO SERRA (RÉU)

ROMERO & GREGUER LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029818-44.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMAZON CONSTRUTORA LTDA RÉU: BRUNO TERENCE ROMERO E 

ROMERO GONCALVES DIAS, JULIO SERGIO GREGUER FERNANDES, 

AMANDA GALVAO SERRA, ROMERO & GREGUER LTDA - EPP Vistos etc. 

A parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a 

fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o 

ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Ademais, insta consignar, desde já, 

não ser concebível que empresa do ramo de construção de tal porte, com 

capital social de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), possa ser 

impactada em sua situação econômico-financeira, ao pagar custas 

processuais "consulta em anexo". Desta feita, determino a intimação da 

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

os pressupostos legais para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, juntando aos autos, documentos contábeis, tais como balanço, 

balancetes, DRE ou IRPJ, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Por fim, foi constatado por este 

Magistrado, que o CNPJ informado na exordial “97.911.771/0001-03” não é 

inválido, sendo o correto “97.411.771/0001-03”. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
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Processo Número: 1031471-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

REINALDO PRESTES NETO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS FRANCISCO FELIX (EXECUTADO)

ARMANDO PEREIRA CANONGIA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031471-81.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

REINALDO PRESTES NETO EXECUTADO: LUIS FRANCISCO FELIX, 

ARMANDO PEREIRA CANONGIA Vistos etc. Cite-se o devedor executado 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031500-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOCIMAR ESTALK (ADVOGADO(A))

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031500-34.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. RÉU: PANTANAL TRANSPORTES 

URBANOS LTDA Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo 

comprovante de recolhimento das custas processuais. Assim sendo, 

intime-se o exequente para que providencie a juntada do recolhimento das 

custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de cancelamento da distribuição e extinção do feito. Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031859-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSÉ DIAS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031859-81.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MAYARA GARCIA FERNANDES DE ALMEIDA RÉU: ANTONIO JOSÉ DIAS 

Vistos etc. A parte autora pretende a concessão dos benefícios da 

Justiça Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais 

necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, 

documento que comprove a situação de necessidade. Diante do crescente 

número de assistência judiciária gratuita formulada por pessoas que não 

preenchem os requisitos necessários para a concessão, bem como diante 

da disposição prevista na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita 

deverá ser concedida somente “... aos que comprovarem insuficiência de 

recursos” (art. 5ª LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos 

legais para a concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos 

autos, comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de 

Renda, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do 

pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento 

das custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031728-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

anderson rosa ferreira (ADVOGADO(A))

SANTINA LEMES DO PRADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031728-09.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SANTINA LEMES DO PRADO RÉU: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. A 

parte autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a 

fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o 

ajuizamento da ação, todavia, juntou nos autos holerite de do mês/ano 

03/2017. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento dos últimos 03 meses e/ou à última declaração 

de Imposto de Renda, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de 

indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, proceder 

com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do prazo, 

certifique-se e concluso. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031589-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL RIBEIRO DA GUIA (ADVOGADO(A))

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ESTANCIA MANAUA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA LÚCIA RICARTE (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031589-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ASSOCIACAO DOS MORADORES DA ESTANCIA MANAUA RÉU: ANA 

LÚCIA RICARTE Vistos e etc. A parte autora pretende o parcelamento das 

custas/taxas iniciais em 02 (duas) vezes, ao argumento de carecer de 

meios no momento exigível. Sobre o assunto o artigo 98, § 6º, do CPC, 

dispõe: Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei. § 6o Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao 

parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de 

adiantar no curso do procedimento.(grifo nosso). Desse modo, determino 

a intimação da parte autora para que em 15 (quinze) dias, apresentar aos 

autos documentos contábeis, tais como balanço, balancetes, DRE ou IRPJ 

que comprove a sua incapacidade/impossibilidade momentânea para o 

recolhimento das custas/taxas judiciais, para aferição da possibilidade da 

concessão do parcelamento das despesas processuais conforme dispõe 

o art. 98, § 6º do CPC. Por fim, consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Após o decurso do 

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

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1030015-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARLUCE MARIA DOS SANTOS SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIZIO PEREIRA DA SILVA - ME (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030015-96.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JULIO CEZAR PEREIRA DA SILVA, MARLUCE MARIA DOS 

SANTOS SILVA REQUERIDO: ANTONIZIO PEREIRA DA SILVA - ME Vistos 

etc. Trata-se de Carta Precatória distribuída a este Juízo face a alteração 

de competência estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. 

Comunique-se ao r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata 

a este Juízo. A presente deprecata tramita sob a égide da gratuidade, não 

havendo, assim, incidência do disposto no parágrafo único do art. 388 da 

CNGC. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a presente como 

mandado, após, cumprida a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. 

Às providências. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032222-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME REGIO PEGORARO (ADVOGADO(A))

AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NAMIR LUIZ BRENNER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032222-68.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: AGROBILARA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA 

REQUERIDO: NAMIR LUIZ BRENNER Vistos etc. Trata-se de Carta 

Precatória distribuída a este Juízo face a alteração de competência 

estabelecida pela Resolução n. 11/2017/TP do eg. TJMT. Comunique-se ao 

r. Juízo deprecante a distribuição da presente deprecata a este Juízo. 

Intime-se o patrono da parte autora para apresentar nos autos a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento da diligência do oficial de 

justiça. A parte interessada poderá consultar através do site 

www.tjmt.jus.br(serviços-guias-diligencia-emissao-de-guia-de-diligencia ) 

os valores e dados necessários para quitação dos encargos atribuíveis 

ao meirinho. Apresentado o documento nos termos acima, cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a presente como mandado, e caso atingido 

a finalidade, devolva-se à Comarca de origem. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias sem o cumprimento da determinação supra, com apoio no art. 

393 da CNGC/MT, devolva-se à missiva ao Juízo deprecado 

independentemente de cumprimento, observadas as providências 

pertinentes. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026229-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

DANIELA GONCALVES DE ARAUJO (EMBARGANTE)

PAULA REGINA DE TOLEDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUDINETE DIAS PRIST (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026229-44.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: ANDRE LUIS GONCALVES DE ARAUJO, DANIELA 

GONCALVES DE ARAUJO EMBARGADO: AUDINETE DIAS PRIST Vistos 

etc. Trata-se de Embargos à Execução opostos por ANDRÉ LUIZ 

GONÇALVES DE ARAÚJO e DANIELA GONÇALVES DE ARAÚJO contra 

AUDINETE DIAS PRIST, distribuída por dependência à ação executiva já em 

trâmite neste Juízo sob o n. 1023888-79.2017.8.11.0041. Inicialmente, 

intime-se o embargante para no prazo de 15 (quinze) dias emendar a 

petição inicial, trazendo aos autos as cópias das principais peças da ação 

executiva conforme preconiza (art. 914, §1º, do CPC), sob pena de 

indeferimento da inicial, bem como, para juntar aos autos comprovante de 

rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, a fim de 

comprovar que preenche os pressupostos legais para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, , nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob 

pena de indeferimento do pleito. Após, certifique a Secretaria deste Juízo 

a tempestividade dos presentes embargos à execução e promova a 

associação eletrônica dos presentes embargos ao feito executivo de n. 

1023888-79.2017.8.11.0041. Ultimada as providências, remetam-me os 

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

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1025589-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(EMBARGANTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LINDE GASES LTDA (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1025589-41.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A 

INFANCIA DE CUIABA EMBARGADO: LINDE GASES LTDA Vistos etc. 

Trata-se de embargos à execução opostos por ASSOCIAÇÃO DE 

PROTEÇÃO À MATERNIDADE E INFÂNCIA DE CUIABÁ – HOSPITAL GERAL 

UNIVERSITÁRIO contra LINDE GASES LTDA, distribuída por dependência à 

ação execut iva em trâmite neste Juízo sob o n. 

1009592-18.2018.8.11.0041. Inicialmente, intime-se o embargante para 

providenciar a juntada da guia de recolhimento e o comprovante de 

pagamento das custas processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, e para 

tanto anoto que o valor atribuído aos embargos deve ser o mesmo valor 

atribuído na execução. Após, certifique a Secretaria deste Juízo a 

tempestividade dos presentes embargos à execução e promova a 

associação eletrônica dos presentes embargos ao feito executivo de n. 

1009592-18.2018.8.11.0041. Ultimada as providências, remetam-me os 

autos conclusos. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009592-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DAVANSO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LINDE GASES LTDA (AUTOR(A))

LUIZ GUSTAVO ROCHA OLIVEIRA ROCHOLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA 

(RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1009592-18.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LINDE GASES LTDA RÉU: ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE 

E A INFANCIA DE CUIABA Vistos etc. Intime-se o exequente para 

manifestar acerca dos bens indicados a penhora (id. 14351434), 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031742-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALVES TEIXEIRA TERRAPLENAGEM LTDA - ME (EXEQUENTE)

EDSON DO NASCIMENTO DIAS NETO (ADVOGADO(A))

MILTON DANTAS PIRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SME SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031742-90.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALVES TEIXEIRA TERRAPLENAGEM LTDA - ME EXECUTADO: SME 

SOCIEDADE DE MONTAGENS E ENGENHARIA LTDA Vistos etc. Cite-se o 

devedor executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob 

pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 
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metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Por fim, não verifico nos autos o comprovante de 

pagamento das custas processuais, contudo, em consulta ao sistema de 

arrecadação foi constatado o devido recolhimento. Desta feita, intime-se o 

exequente para juntar nos autos, a guia de recolhimento e o comprovante 

de pagamento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. Às 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031020-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLA BARANJAK (EXEQUENTE)

JULIANA GOMES TAKAYAMA (ADVOGADO(A))

ANDRE FAZOLO DE ABREU (ADVOGADO(A))

VINICIUS KENJI TANAKA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MIC - MARKETING INTEGRACAO E CULTURA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031020-56.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

NICOLA BARANJAK EXECUTADO: MIC - MARKETING INTEGRACAO E 

CULTURA LTDA - EPP Vistos etc. Cite-se o devedor executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030698-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA (EXEQUENTE)

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP DESIGNERS MOVEIS LTDA - ME (EXECUTADO)

GLAUCIA LOBO MARTINELLI (EXECUTADO)

ANIZIO MONTEIRO NETO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030698-36.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEME MADEIRAS E FERRAGENS LTDA EXECUTADO: ANIZIO MONTEIRO 

NETO, TOP DESIGNERS MOVEIS LTDA - ME, GLAUCIA LOBO MARTINELLI 

Vistos etc. Cite-se o devedor executado para, no prazo de 03 (três) dias, 

pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. 

Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de 

integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária 

será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, 

§ 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento 

dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do débito em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030037-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MONICKE SANT ANNA PINTO DE ARRUDA (ADVOGADO(A))

JURACY PERSIANI (ADVOGADO(A))

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (EXEQUENTE)

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERLEY RODRIGUES MOREL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030037-57.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA EXECUTADO: WANDERLEY 

RODRIGUES MOREL Vistos etc. Cite-se o devedor executado para, no 

prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Por fim, 

não verifico nos autos o comprovante de pagamento das custas 

processuais, contudo, em consulta ao sistema de arrecadação foi 

constatado o devido recolhimento. Desta feita, intime-se o exequente para 

juntar nos autos, a guia de recolhimento e o comprovante de pagamento 

das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1029964-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA DO ESPIRITO SANTO SA COELHO (EXECUTADO)

ANELISA DE SA ROSA COELHO (EXECUTADO)

MOACYR ROSA COELHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1029964-85.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ALPHA MALL CUIABA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

EXECUTADO: ANELISA DE SA ROSA COELHO, JOSEFA DO ESPIRITO 

SANTO SA COELHO, MOACYR ROSA COELHO Vistos etc. Cite-se o 

devedor executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob 

pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários 

advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento 

da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela 

metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez 

constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens 

lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) 

Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia 

Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028026-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

TANIA MARIA TREVISAN (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

SISAN ENGENHARIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028026-55.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

TANIA MARIA TREVISAN EXECUTADO: SISAN ENGENHARIA LTDA Vistos 

etc. Cite-se o devedor executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a 

dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral 

pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, 

§ 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento 

dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do débito em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028610-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA GALVAO (EXECUTADO)

RUBEN GALVAO REZENDE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028610-25.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL ALPHAGARDEN EXECUTADO: RUBEN 

GALVAO REZENDE, HELENA FERNANDES DE OLIVEIRA GALVAO Vistos 

etc. Cite-se o devedor executado para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a 

dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os 

honorários advocatícios em 10% do valor da causa. No caso de integral 

pagamento da obrigação no prazo de três dias, a verba honorária será 

reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça 

deverá, uma vez constatado o não pagamento da obrigação, penhorar e 

avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos executados (art. 829, 

§ 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo para o oferecimento 

dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o 

depósito de 30% do valor da execução, mais custas e honorários 

advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do débito em 

até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às providências. Cumpra-se. 

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027566-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLE MARIE DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027566-68.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

WSM - CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP EXECUTADO: 

MICHELLE MARIE DE SOUZA Vistos etc. Cite-se o devedor executado 

para, no prazo de 03 (três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem 

penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 

10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação no 

prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, 

§ 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não 

pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a 

intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado 

que, no prazo para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito 

da exequente e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, 

mais custas e honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento 

do restante do débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1026553-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES (EXEQUENTE)

OTACILIO PERON (ADVOGADO(A))

CID IMOVEIS EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO AFONSO MIRANDA VILELA (EXECUTADO)

LAZARO ARANTES VILELA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1026553-34.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

ANDREA CONSTANTINO ZUGAIR MARCONDES, CID IMOVEIS EIRELI - EPP 

EXECUTADO: PAULO AFONSO MIRANDA VILELA, LAZARO ARANTES 

VILELA Vistos etc. Cite-se o devedor executado para, no prazo de 03 

(três) dias, pagar a dívida, sob pena de lhe serem penhorados bens 

coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios em 10% do valor da 

causa. No caso de integral pagamento da obrigação no prazo de três dias, 

a verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC). O Sr. 

Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o não pagamento da 

obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, com a intimação dos 

executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no mandado que, no prazo 

para o oferecimento dos embargos, reconhecendo o crédito da exequente 

e comprovando o depósito de 30% do valor da execução, mais custas e 

honorários advocatícios, poderá requerer o parcelamento do restante do 

débito em até 06 (seis) parcelas (art. 916 do CPC). Às providências. 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1030712-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEODONIO VIEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

PERSION ALDEMANI MARTINS DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAQUIM RAFAEL MARTINS DE FREITAS (EXECUTADO)

APOLO FREITAS POLEGATO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030712-20.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

LEODONIO VIEIRA DOS SANTOS EXECUTADO: JOAQUIM RAFAEL 

MARTINS DE FREITAS, APOLO FREITAS POLEGATO Vistos etc. A parte 

autora pretende a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de 

não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da 

ação, todavia, não juntou nos autos, documento que comprove a situação 

de necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária 

gratuita formulada por pessoas que não preenchem os requisitos 

necessários para a concessão, bem como diante da disposição prevista 

na Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1034811-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GENUINO MANOEL BENTO (EXEQUENTE)

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1034811-67.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

GENUINO MANOEL BENTO EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Intime-se o exequente para manifestar 

acerca do pagamento realizado pela executada (id.15485339), no prazo 

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

Ribeiro, Juiz de Direito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1015712-14.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU GOMES ALVES (EXEQUENTE)

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1015712-14.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

AMADEU GOMES ALVES EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 15137949). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

15137949), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante 

a procuração de (id. 7280317), devendo 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 o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1032366-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA (ADVOGADO(A))

ELCIO DE AQUINO LINS (ADVOGADO(A))

WANTUIR LUIZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

EDIFICIO PIAZZA VENEZA (EXEQUENTE)

NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA ROCHA (EXECUTADO)

ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA (EXECUTADO)

DANIELA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032366-42.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

EDIFICIO PIAZZA VENEZA EXECUTADO: ESPÓLIO DE DANIEL DE SOUZA 

ROCHA, ESPÓLIO DE ROSANA ROCHA, DANIELA ROCHA Vistos etc. Não 

verifico nos autos o respectivo comprovante de recolhimento das custas 

processuais. Assim sendo, intime-se o exequente para que providencie a 

juntada do recolhimento das custas processuais pertinentes, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 

feito. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027071-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

G.M.S. TOUR AGENCIA DE VIAGENS, OPERADORA TURISTICA E 

SERVICOS DE RESERVAS LTDA - ME (EXEQUENTE)

THIAGO CONCEICAO SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HUGO PEDRO BARROS MACIEL CORREA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027071-24.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

G.M.S. TOUR AGENCIA DE VIAGENS, OPERADORA TURISTICA E 

SERVICOS DE RESERVAS LTDA - ME EXECUTADO: HUGO PEDRO 

BARROS MACIEL CORREA Vistos etc. Inicialmente, intime-se o exequente 

para emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, trazendo aos autos o 

título executivo extrajudicial, nos termos do artigo 798, inciso I, alínea “a”, 

devendo ser observado o disposto no artigo 784, ambos do CPC. Verifico, 

ainda, que o exequente pretende a concessão dos benefícios da Justiça 

Gratuita, a fim de não pagar as custas e taxas judiciais necessárias para 

o ajuizamento da ação, todavia, não juntou nos autos, documento que 

comprove a situação de necessidade. Desta feita, determino a intimação 

da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar que 

preenche os pressupostos legais para a concessão da assistência 

judiciária gratuita, juntando aos autos, documentos contábeis, tais como 

balanço, balancetes, DRE ou IRPJ, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob 

pena de indeferimento do pleito. Consigno que a autora poderá, ainda, 

proceder com o recolhimento das custas judiciais. Ultimada as 

providências, remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Luiz Octávio 

O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1027914-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIAN SALVADOR (ADVOGADO(A))

OMP DO BRASIL LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MT PARCERIAS S. A. - MT PAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1027914-86.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: 

OMP DO BRASIL LTDA EXECUTADO: MT PARCERIAS S. A. - MT PAR 

Vistos etc. Não verifico nos autos o respectivo comprovante de 

recolhimento das custas processuais. Assim sendo, intime-se o 

exequente para que providencie a juntada do recolhimento das custas 

processuais pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

cancelamento da distribuição e extinção do feito. Por fim, em igual período, 

intime-se o exequente para emendar a inicial, trazendo aos autos o título 

executivo extrajudicial, nos termos do artigo 798, inciso I, alínea “a”, 

devendo ser observado o disposto no artigo 784, ambos do CPC. Ultimada 

as providências, remetam-me os autos conclusos. Cumpra-se. Luiz 

Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031190-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SALATIEL DE LIRA MATTOS (ADVOGADO(A))

DANIEL CORREA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031190-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DANIEL CORREA DE SOUZA REQUERIDO: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos etc. A parte autora pretende a 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, a fim de não pagar as 

custas e taxas judiciais necessárias para o ajuizamento da ação, todavia, 

não juntou nos autos, documento que comprove a situação de 
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necessidade. Diante do crescente número de assistência judiciária gratuita 

formulada por pessoas que não preenchem os requisitos necessários 

para a concessão, bem como diante da disposição prevista na 

Constituição Federal de que a Justiça Gratuita deverá ser concedida 

somente “... aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5ª 

LXXIV), determino a intimação da parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovar que preenche os pressupostos legais para a 

concessão da assistência judiciária gratuita, juntando aos autos, 

comprovante de rendimento e/ou à última declaração de Imposto de Renda, 

nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, sob pena de indeferimento do pleito. 

Consigno que a autora poderá, ainda, proceder com o recolhimento das 

custas judiciais. Após o decurso do prazo, certifique-se e concluso. 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 379650 Nr: 15375-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENÉ VERGILIO VENDRAMIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDNICE NORMANHA BARDAUIL, MICHEL 

NORMANHA BARDAUIL, ROBERTO CONTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELSO FERNANDES DOS SANTOS - 

OAB:3342-A/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, no prazo de 05 (CINCO) dias, sobre a(s) 

correspondência(s) devolvida(s) juntada(s) à(s) fl(s). 170, tendo em vista 

que a(s) parte(s não foi(ram) localizada(s). , Ainda, 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 Mandado de Constatação expedido, 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 Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1060663 Nr: 51310-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON DE SOUZA CAMPOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Nos termos da legislação vigente, bem como no que dispõe o Provimento 

56/2007 - CGJ/MT, impulsiono o feito, devendo a parte REQUERIDA ser 

intimada na pessoa de seu advogado 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.: 256590 Nr: 19941-20.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL - ME, 

ADALBERTO PEREIRA DO AMARAL, ZILA BIANCARDINI DO PRADO 

AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CALVOSO 

CARVALHO DE MENDONÇA - OAB: 6173/MT, HUMBERTO ROSSETTI 

PORTELA - OAB:91.263, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA - 

OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7.341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719-A/MT

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de penhora formulado pelo credor (fl. 216), ao que 

determino a expedição do mandado de penhora e avaliação para 

cumprimento na residência do executado, devendo ser observado o 

disposto nos incisos II e III, do art. 833, do CPC, in verbis:

Art. 833. São impenhoráveis:

II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a 

residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que 

ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio 

padrão de vida;

III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, 

salvo se de elevado valor;

Realizada a penhora intime-se o executado, conforme preceitua o artigo 

841 e seguintes do CPC/2015.

 Recaindo a penhora sobre bem imóvel ou direito real sobre imóvel, deverá 

ser intimado também o cônjuge do executado, salvo se forem casados em 

regime de separação absoluta de bens, nos termos do artigo 842 do 

CPC/2015.

 Inexistindo impugnação, intime-se o exequente para manifestar, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se, providenciando e expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 265891 Nr: 23571-84.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA TECIDOS SANTANENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JG FONSECA DE CASTRO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO SILVA BOMFIM - 

OAB:228269/SP, CARLOS ALBERTO ARIKAWA - OAB:113031/SP, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:3504-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido de fl. 147.

Ademais, a plataforma dos editais do CNJ não encontra-se disponibilizada.

Assim sendo, proceda-se conforme já determinado.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 808974 Nr: 15448-53.2013.811.0041

 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: RONEY ARAÚJO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

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

OAB:13334-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta ação, 

extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do NCPC.Condeno a parte autora ao pagamento das custas e 

despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, 

estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, 

suspensa a sua exigibilidade por ser beneficiária da gratuidade de justiça, 

nos termos dos artigos 82, § 2º, 85, § 2º, incisos I a IV, e 98, § 3º, do 

Novo Código de Processo Civil.Decorrido o prazo recursal, certifique-se o 

trânsito em julgado, arquivando-se os autos com anotações e baixas de 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 832221 Nr: 37822-63.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA INÊS ZANELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANA DE FREITAS MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADIR WILSON DA SILVA DALVI 
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- OAB:17510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO MARVULLE - 

OAB:3.110/MT

 Vistos.

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, 

intime-se o subscritor da contestação de fl. 58/99, para que a assine em 

15 (quinze) dias, eis que esta é apócrifa, bem como apresentar a 

respectiva procuração , o que deverá ser certificado.

Decorrido o prazo, conclusos para decisão ou julgamento antecipado.

Cumpra-se com URGÊNCIA, por tratar-se de feito inserido na Meta 2/2018 

do CNJ.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 432617 Nr: 12361-94.2010.811.0041

 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: ESPÓLIO DE SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO, 

MARIA DAS GRAÇAS BARATA POMPEU DE BARROS

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURO BIANCHINI 

FERNANDES - OAB:3225/MT, MARIANA RIBEIRO SERAFIM DA SILVA 

VIEIRA BARROS - OAB:9383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A MT

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 813886 Nr: 20359-11.2013.811.0041

 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: EDER LUCAS DE REZENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NADIA CRISTIANE BARROS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON PACHECO DE REZENDE - 

OAB:3244/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON SILVA DE CAMARGO - 

OAB:2054/MT

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

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

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

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

AUTOS DA 2ª INSTÂNCIA. Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 855517 Nr: 57946-67.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIS MALHEIROS DE ALCÂNTARA, CIRCE 

BENEDITA MALHEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMÃO EDSON CACHO, AURELIO PEREIRA 

DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6.782/MT

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

OAB:5945 MT

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

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

manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) dias, re 

querendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento. Nada 

mais.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1092002 Nr: 7073-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ALVES 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Processo n. 7073-58.2016.811.0041

Código: 1092002

Vistos.

Verifico que a executada PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS 

colacionou o comprovante do pagamento voluntário da obrigação no valor 

de R$ 4.350,39 em 24.07.2018, conforme depósito de fl. 85.

O exequente solicitou o levantamento do valor incontroverso e a 

continuação do processo para a execução do saldo remanescente, 

acrescido de multa de 10% e honorários advocatícios também fixados em 

10%, conforme artigos 523 caput, §2° e 526, §2° ambos do NCPC (fls. 

89/90).

Assiste razão ao exequente, vez que a executada foi devidamente 

intimada (fl. 74) e não efetuou o pagamento da condenação no prazo 

determinado, devendo incidir, a aplicação de multa e honorários 

advocatícios de 10% sobre a diferença.

Deduzido o valor depositado de R$ 4.350,39 (quatro mil, trezentos e 

cinquenta reais e trinta e nove centavos), remanesce o valor de R$ 777,27 

(setecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos).

Desta feita, intime-se a executada para depositar o valor de R$ 777,27 

(setecentos e setenta e sete reais e vinte e sete centavos), conforme 

atualização (fls. 89 verso), no prazo de 15 dias, sob pena de multa.

Expeça-se alvará em favor da parte exequente para levantamento do 

valor incontroverso nos autos, conforme dados bancários indicados às 

fls. 90.

Ademais, intime-se a requerida para efetuar o pagamento do perito judicial, 

no prazo de 05 (cinco) dias (NCPC, 218, § 3°), sob pena de penhora.

Intime-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 17 de setembro de 2018

Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1092002 Nr: 7073-58.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILSON ALVES 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Processo nº 7073-58.2016.811.0041 - Código 1092002

Vistos.

As ações para cobrança de seguro DPVAT são propostas pelo rito 

sumário devido à celeridade processual deste, que concentra os atos 

processuais na audiência de conciliação, que deve ser designada dentro 

de 30 dias, conforme determinação do art. 277, caput, do Código de 

Processo Civil.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso possui entendimento no sentido de 

que, inexistindo prejuízos à parte, pode o juiz converter o rito escolhido 

pelo autor da demanda:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - 

ACIDENTE DE TRÂNSITO - CONVERSÃO - RITO SUMÁRIO PARA O RITO 

ORDINÁRIO - POSSIBILIDADE - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES - 

RECURSO IMPROVIDO. A doutrina e a jurisprudência firmaram o 

entendimento de que não acarreta nulidade do processo a conversão para 

o procedimento ordinário, nas causas em que o rito sumário era o 

adequado, uma vez que aquele apenas torna mais longo o caminho, com 

maior amplitude de defesa, não implicando em qualquer dano processual 

aos litigantes.” (AI, 97024/2009, DR.CIRIO MIOTTO, SEXTA CÂMARA 
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CÍVEL, Data do Julgamento 05/05/2010, Data da publicação no DJE 

14/05/2010)” (grifei)

Posto isto, em atenção ao princípio da celeridade processual, bem como 

inexistindo prejuízos às partes e, ainda, considerando a necessidade de 

realização de perícias médicas na maioria das ações desta natureza, 

converto o rito sumário em ordinário, conforme me permite o art. 277, § 4º, 

do Código de Processo Civil.

 Anote-se no sistema Apolo e capa dos autos.

Cite-se a parte ré para responder em 15 (quinze) dias, consignando no 

mandado a advertência de que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(CPC, arts. 285 e 319).

Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita ao autor.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Cuiabá, 03 de março de 2016.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018365-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE MIDOM (AUTOR(A))

GISELE LACERDA GENNARI GOMES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILDA BORDIN MIDON (RÉU)

ODETE DE ARRUDA FIALHO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1018365-52.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JORGE MIDOM RÉU: ODETE DE ARRUDA FIALHO, GILDA BORDIN MIDON 

Vistos. JORGE MIDOM ajuizou a presente “AÇÃO ANULATÓRIA c/c 

DANOS MORAIS, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA” em face de 

ODETE DE ARRUDA FIALHO e GILDA BORDIN MIDON, pretendendo, 

liminarmente, tutela provisória de urgência para fins de fazer cessar a 

impunidade e os atos de má-fé das ré. É o relato do necessário. Decido. 

Deferida à parte autora a concessão dos benefícios da gratuidade de 

justiça, no despacho de id 13877716, defiro-lhe, também, a anotação de 

prioridade de tramitação destes autos, por ser idoso (NCPC, 1.048). 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, 

apesar da parte autora ter pugnado pela concessão de tutela provisória 

de urgência, tem-se que o fez de maneira demasiadamente genérica, 

embora sabido que ao Juiz é dado o que outrora denominava-se poder 

geral de cautela e vem sendo chamado hodiernamente de poder geral de 

tutela, conforme orientação da doutrina e jurisprudência, não foi possível 

constatar a ocorrência de circunstância excepcional exigida para tanto, 

nem 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 a procuração por instrumento público e a escritura 

pública de compra e venda lavrada com base nela estivessem eivadas de 

qualquer vício capaz de ensejar a sua anulação. 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 mediante pretensão 

indenizatória de 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 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 11:30 

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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029648-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURÍCIO SALES FERREIRA DE MORAES (ADVOGADO(A))

WELLINGTON ANJOS DE PINHO (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 DECISÃO Processo: 1029648-72.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WELLINGTON ANJOS DE PINHO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. WELLINGTON ANJOS DE PINHO 

ajuizou a presente “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS” em face da ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pretendendo, liminarmente, a cominação 

a esta das obrigações consubstanciadas na sua abstenção em cortar o 

fornecimento de energia elétrica na UC – Unidade Consumidora n. 

6/1872748-7, instalada em sua residência, bem como de inscrever/manter 

o seu nome em cadastros restritivos de crédito. É o breve relato. 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 liminar de concessão 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 
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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 através dos documentos que carreou aos 

autos, a ocorrência de variação abrupta/brusca no seu consumo de 

energia elétrica os quais dão conta justamente da existência de simples 

variação sazonal em média dentro do consumo dos meses anteriores. 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 será 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. Em atenção ao que determina o art. 334 

e §§ do NCPC, DESIGNO o dia 10/12/2018, às 11:30 horas para audiência 

de conciliação, que será realizada na sala 04 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, 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, 335), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (NCPC, 335, I). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (NCPC, 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, 334, § 8º). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (NCPC, 334, § 10). 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.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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JULIERME ROMERO (ADVOGADO(A))
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UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1005099-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CLEIDE MARTINS DE CARVALHO SANTANA RÉU: UNIMED CUIABA 

COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO Vistos e etc. Trata-se de Ação de 

Ressarcimento de Despesas Médico Hospitalares, Cumulada com 

indenização por Danos Morais proposta por CLEIDE MARTINS DE 

CARVALHO SANTANA em desfavor de UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA 

DE TRABALHO MÉDICO, ambos qualificados nos autos. A autora pretende 

a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita e para tanto juntou nos 

autos a cópia da declaração de imposto de renda do exercício de 2017, 

ano calendário de 2016 (id. 12463030). O artigo 98 do Código de Processo 

Civil traz a seguinte redação: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as 

custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito 

à gratuidade da justiça, na forma da lei.” O Código de Processo Civil 

continua em seu art. 99, §3°: “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça 

pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para 

ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se 

verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 

pessoa natural.” Em que pese se tratar de um direito público subjetivo 

consagrado a todo aquele que comprovar que sua situação econômica 

não lhe permite pagar os honorários advocatícios, custas processuais, 

sem prejuízo para o seu próprio sustento e de sua família, indiscriminado 

se tornou o pedido de justiça gratuita pelos litigantes do judiciário 

brasileiro, prejudicando assim o deferimento àqueles que realmente 

necessitam. Diante disso, a doutrina e a jurisprudência, a fim de evitar 

esse abuso, autorizam a análise caso a caso. Nesse sentido Dinamarco 

em sua obra Instruções de Direito Processual Civil: “O processo custa 

dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um sistema 

processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de modo 

altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer fosse. 

A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, quer 

para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos 

interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou 

defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser 

remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, 

indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.” “Seria 

igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário 

inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a 

jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos 

consumidores do serviço que presta. Em tempos passados já se pensou 

nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do 

processo para as partes, porque a gratuidade generalizada seria incentivo 

à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a 

jurisdição.” (grifo nosso) Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e dos demais tribunais do país: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

- DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO A concessão do benefício 

da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 

5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica 

integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (TJMT 

- 2013, Rel. DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 

12/02/2014) (destaquei) “IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA 

GRATUITA. Ausência de demonstração da necessidade da benesse. 

Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse 

revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. 

Sentença mantida.” RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 

00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: 

Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 19/05/2016) (grifo nosso). 

“JUSTIÇA GRATUITA. Decisão que indefere os benefícios da justiça 

gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. 

Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por 

outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. 

Precedentes. Decisão mantida. Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 

20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio 

Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2ª Câmara de Direito 

Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei). Não obstante as 

alegações e os documentos trazidos pelo autor, realizada consulta aos 

sistemas disponíveis a este Juízo, o que se verifica é que a autora possui 

patrimônio que não permite o enquadramento da parte no conceito de 

pessoa hipossuficiente. Assim sendo, com norte no que dispõe o art. 99,§ 

2o indefiro a gratuidade pleiteada, ao que determino que os autores 

procedam com o recolhimento das custas processuais devidas, no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do 
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feito, na forma do que estabelece o parágrafo único do art. 102 do CPC. 

Int. Às providências. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032406-24.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO ALVES (ADVOGADO(A))

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032406-24.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

ITAU SEGUROS S/A REQUERIDO: ANA MARIA DOS SANTOS Vistos. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, ajuizada por instituição 

financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969, que trata da alienação 

fiduciária, distribuída para esta Terceira Vara Cível. Não obstante, com a 

edição do Provimento n. 4/2008-CM, foram criadas Varas Especializadas 

de Direito Bancário, cuja competência restou estabelecida nos parágrafos 

1º e 2º do inciso I do seu artigo 1º que dispõem: Art. 1º. Atribuir, com 

fundamento nos artigos 14, § 1º e 57 da Lei nº. 4.964/85 (COJE), no art. 

96, III, a, da Constituição Estadual e no art. 125, § 1º, da Constituição 

Federal, nova competência e denominação às seguintes varas judiciais, na 

Comarca de Cuiabá, Entrância Especial, também visualizadas no quadro 

anexo: I – as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do pólo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes. § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, 

por exemplo, as ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; 

alienação fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas 

de crédito; consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da 

casa própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais 

operações bancárias como as notas promissórias e as confissões de 

dívida. § 2º. Excluem-se da competência dessas unidades as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil. As ações de competência do juizado especial cível 

poderão ser processadas e julgadas nessas unidades, a critério do autor. 

Portanto, estabelecida competência específica a determinado órgão 

jurisdicional, este Juízo afigura-se absolutamente incompetente para o 

processamento e julgamento de ação de busca e apreensão, ajuizada por 

instituição financeira, com fulcro no Decreto-Lei n. 911/1969. Desta feita, 

DECLINO, de ofício, o processamento e julgamento da presente ação a 

uma das Varas Especializadas de Direito Bancário da Capital, nos termos 

do Provimento n. 4/2008 do egrégio Conselho da Magistratura deste 

Estado e dos artigos 64, § 1º, e 337, inciso II, § 5º, do Código de Processo 

Civil de 2015. Às providências. Redistribua-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003788-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DEYSI TARCIANI LOURENCO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003788-06.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

DEYSI TARCIANI LOURENCO DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Verifico que ao id nº 

14538671, a executada colacionou comprovante do pagamento voluntário 

da obrigação e consequentemente requerimento de extinção do feito. O 

exequente se manifestou ao id nº. 15439634, 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$ 5.037,96 

(cinco mil e trinta e sete reais e noventa e seis 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 ao id nº. 15439634. 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. Cuiabá, 27 de 

setembro de 2018 Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1026425-14.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS (EMBARGANTE)

LEDA CORREA DE MORAES (EMBARGANTE)

ESDRAS SIRIO VILA REAL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (EMBARGADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1026425-14.2018.8.11.0041. 

EMBARGANTE: JULIO CESAR ANTUNES DE BARROS, LEDA CORREA DE 

MORAES EMBARGADO: DMD ADMINISTRACAO DE EMPREENDIMENTOS 

LTDA - ME Vistos etc. O embargante compareceu requerendo a 

desistência dos embargos, por ter entabulado acordo no feito executivo. 

Diante da perca do objeto, HOMOLOGO por sentença a desistência da 

presente ação e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Deixo de 

condenar a autora ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da 

ausência de resistência à lide. P.R.I. Certificado o trânsito em julgado, 

arquivem-se estes autos, após as baixas e anotações necessárias. 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1006283-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JUCIMEIRE CEZAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006283-23.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

JUCIMEIRE CEZAR DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos 

autos informando o cumprimento da condenação. A parte credora 

manifestou a sua concordância com o valor do depositado, requerendo o 

seu levantamento (id. 15439822). É o relatório. Decido. Verifica-se dos 

autos que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. 

Posto isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 924, II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme 
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requerido (id. 1549822), o qual possui poderes para receber e dar 

quitação, consoante a procuração de (id. 5017259), devendo 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 

o trânsito em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, 

remetendo-se os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. 

Saboia Ribeiro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1038726-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1038726-27.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: 

CLEITON JOSE DA SILVA EXECUTADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. A parte devedora compareceu aos autos 

informando o cumprimento da condenação. A parte credora manifestou a 

sua concordância com o valor do depositado, requerendo o seu 

levantamento (id. 15212730). É o relatório. Decido. Verifica-se dos autos 

que a obrigação foi satisfeita, nada mais havendo a ser requerido. Posto 

isto, julgo extinto este cumprimento de sentença, nos termos do artigo 924, 

II, do NCPC. Expeça-se o competente alvará, conforme requerido (id. 

15212730), o qual possui poderes para receber e dar quitação, consoante 

a procuração de (id. 11257107), devendo 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 o trânsito 

em julgado, promovam-se as anotações e baixas de estilo, remetendo-se 

os autos ao arquivo. P. R. I. Cumpra-se. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro 

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1029915-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SOARES PIO (AUTOR(A))

GUSTAVO CRESTANI FAVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES (RÉU)

PATRICIA FERREIRA BORBON NEVES (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento do depósito 

de diligência para cumprimento do mandado, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emitido pelo site www.tjmt.jus.br, emissão de Guias Online (diligência).

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1006118-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO ANTONIO SPEROTTO (AUTOR(A))

OTTO WILLY GUBEL JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE FIGUEIREDO PONCE FILHO (RÉU)

JULIANO LATORRACA PONCE (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id(s). 15631351, 

15631354, 15631594 e 15631600, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1011019-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDGAR ANTONELLI DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

ACRISSIA MARIANO DE QUEIROZ NASCIMENTO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, 

bem como do Provimento 56/2007 - CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a 

parte AUTORA, na pessoa de seu(s) advogado(s), para manifestar (em) 

sobre a(s) correspondência(s) devolvida(s) de Id(s). 15632521, 

15632516, 15632540 e 15632534, no prazo de 10 (dez) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 933198 Nr: 51023-88.2014.811.0041

 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: CLÁUDIA KOHLHASE RODA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALVO DE BARROS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEREIRA BORBA FILHO - 

OAB:10564

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO LUCIO FRANCO 

PEDROSA - OAB:5746/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR, na pessoa de seu (s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO e 

documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1069614 Nr: 55238-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELMO ENGENHARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENECI INÊS DA SILVA, FRANCISCO LUCIANO 

MENDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARÇAL VIEIRA E 

SILVA - OAB:31.444/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCI BALEEIRO SOUZA - 

OAB:10.269/MT, MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - 

OAB:10.269/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERENTE/APELADA, na pessoa 

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

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 139/180, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 898044 Nr: 28344-94.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSELINA GONÇALVES DE QUEIROZ, JUCELMA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 40 de 620



GONÇALVES DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATO GROSSO TURISMO, TISSALEIA LTDA - 

ME, CIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MARTINS SORNA - 

OAB:19693/O, MARCOS CÉSAR JOSETTI FLORES - OAB:8933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:118948, LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - OAB:11.997/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo o AUTOR E REQUERIDA, na pessoa de 

seu (s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1306059 Nr: 9934-46.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAREN CRISTINA SALES PAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDUY ALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVONE CAMPOS FREIRE - 

OAB:9912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO RODRIGUES 

CARDOSO - OAB:OAB/MT 11.393, MARILEI CARDOSO FERREIRA - 

OAB:12904/MT, ROSELI CARDOSO - OAB:25045

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 – 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as partes AUTORA E REQUERIDA, na 

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

especifiquem as provas que pretendem produzir, indicando com 

objetividade, os fatos que com elas desejam demonstrar, no prazo de 10 

(dez) dias. Somente após as partes especificarem as provas que 

pretendem produzir, o feito será saneado, com a apreciação das 

preliminares e o deferimento das provas a serem produzidas em audiência 

de instrução e julgamento, se for o caso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1106946 Nr: 13361-22.2016.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAQUEL GRACINDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDINALVA TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVO FERREIRA DA SILVA - 

OAB:14.264/MT, MARLON DE LATORRACA BARBOSA - OAB:4978/MT, 

MURILO MASSOLI LEIRIÃO - OAB:21405/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS ANTONIO SIQUEIRA 

CAMPOS - OAB:3759/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar alegações 

finais, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 736116 Nr: 32515-02.2011.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO CARLOS VIEIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LÁZARO APARECIDO PEDRO, 

JOSEFA SIMÃO DA SILVA, ESPÓLIO DE PEDRO JOSE DE MATOS, 

LUCIANO JOSÉ DE MATOS, DANIELA SILVA DE MATOS, LUSIA NEVES DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - 

OAB:10.572/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO JOSE DE OLIVEIRA - 

OAB:12.056/MT, DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724, 

DANYLO FERREIRA DE ALCÂNTARA - OAB:13.724/MT, DEFENSORIA 

PUBLICA- CUIABA - OAB:, EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - 

OAB:15.373/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a REQUERIDO/APELADA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 355/373, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1067247 Nr: 54176-95.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO CESAR FERNANDES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON VANDERLEI GEISS - 

OAB:16.818/MT, STEFANIE ROSA GOMES - OAB:12189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:105458-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8184-A

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre a proposta de honorários pericias fls. 253, no valor de R$ 3.000,00, 

no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 926997 Nr: 47656-56.2014.811.0041

 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: RICHERLLY SANTOS LEANDRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 744226 Nr: 41252-91.2011.811.0041

 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: LENIRA MARIA SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉ BUSSADE DOS SANTOS, PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE GAIVA MUZZI 

- OAB:8.337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, FÁBIO ARTHUR DA ROCHA CAPILÉ - OAB:6.187/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte REQUERIDA, na pessoa de 

seu(s) advogado(s), e via Diário Eletrônico, para efetuar o pagamento dos 

honorários periciais no valor de R$ 3.000,00, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 840329 Nr: 44735-61.2013.811.0041

 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: VOLMA NUNES DE SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. BARROS - ME - SALÃO DO 

AUTOMÓVEL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ESTEVAO TORQUATO DA 

SILVA - OAB:1.760/MT, PALLOMA EMANUELLI TORQUATO DA SILVA 

- OAB:15.396MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THOMAZ HUDSON DA SILVA 

KOBI - OAB:18086/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 
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advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1157008 Nr: 34675-24.2016.811.0041

 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: CASA DA ENGRENAGEM DISTRIBUIDORA DE PEÇAS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S CORREA COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO PERON - 

OAB:3.684-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar o interesse em 

executar a sentença, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 908394 Nr: 35778-37.2014.811.0041

 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): RADIO CLUBE CENTRO OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK ALVES COSTA - 

OAB:7993-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilmar D Moura - 

OAB:5681/MT, MAURICIO CASTILHO SOARES - OAB:11464/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s) e via Diário Eletrônico, para manifestar interesse no 

prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 358770 Nr: 29133-06.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO AQUINO DE FARIA

 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: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo as PARTES AUTORA E REQUERIDA, na 

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

sobre o retorno dos autos do Tribunal de Justiça, no prazo de 10 (dez) 

dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 342093 Nr: 12365-05.2008.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, LENDA TURISMO - 

AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA/ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIRGÍNIA R. T. S. M. FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luana dos santos brandao - 

OAB:24998, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:7.900, SIDNEI GUEDES 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4.032/MT

 Intimo o(a) advogado(a) Dr(a) VANESSA CRISLEY GOMES PEREIRA para 

devolver os presentes autos em 03 (três) dias, sob as penas do artigo 

234 do Código de Processo Civil.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1112699 Nr: 15806-13.2016.811.0041

 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: MULTICAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, CÉSAR LAERCIO 

ALBRING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAPECAR COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

LTDA, MIRTES REZENDE PEÇAS ACESSORIOS LTDA, CARLOS REZENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15.302/MT

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

OAB:OAB/MT 9.059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI 

REZENDE - OAB:OAB/MT 6.057

 Designo audiência de instrução para o dia 21 de março de 2019 às 14 

horas para oitiva das partes e testemunhas.

Nos termos do art. 357, §4 do CPC/15 fixo o prazo comum de 15 (quinze) 

dias para as partes apresentarem o rol de testemunhas.

Cabe ao advogado informar ou intimar a testemunha por ele arrolada do 

dia, da hora e do local da audiência designada, sendo que a secretaria do 

Juízo somente fará intimação de forma excepcional e nas hipóteses do 

§4º, art. 455, do CPC/2015.

Outrossim, intime-se o douto advogado da parte autora Dr. Delcio Julio 

Bento Junior para que aponha assinatura na petição de fls. 277/279, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1012623 Nr: 28629-53.2015.811.0041

 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: RONEY JOSE SALES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOANITA JACOBINA DA CRUZ LONGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO DA SILVA BRITO - 

OAB:3822/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO MORAIS FILHO - 

OAB:13.885/MT, MANOEL CASADO JUNIOR - OAB:16.631/MT

 Homologo a desistência da testemunha SD PM Jordel.

Dê-se vistas as partes para apresentação de memoriais, de forma 

sucessiva, primeiro o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, depois o réu, no 

prazo de 15 (quinze) dias, e mediante intimação com fundamento no artigo 

364 § 2º do CPC/15, assegurada a vista dos autos.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 435312 Nr: 14160-75.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTON MARCOS GRANZOTTO, IZOLDE NEUZA 

GRANZOTTO, JULIANO GRANZOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CATXERÊ TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A, 

RENATA GREICE ARRUDA DE MIRANDA GRANZOTTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORINDO PILHALARME - 

OAB:3645-A/MT, Rafael Leonardo Jordão Pilhalarme - OAB:12330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLADSTON ALMEIDA 

CABRAL - OAB:159.229/RJ

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, bem como do Provimento 56/2007 - 

CGJ/MT impulsiono o feito, e intimo a parte AUTORA, na pessoa de seu(s) 

advogado(s), e via Diário Eletrônico, para manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena dos 

autos retornarem ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1115849 Nr: 16949-37.2016.811.0041

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

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

 PARTE AUTORA: EDNA LIMA MORAES DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLINICA PLENA FORMA, FARMACIA DE 

MANIPULAÇÃO PROSIGMA LTDA ME, CLÍNICA DE ESTÉTICA PLENA 

FORMA LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA 

AMORIM - OAB:19450/O, GLASIELA ELISIANE GANZER - OAB:OAB/MT 

9.899

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA FERREIRA - 

OAB:14341

 Compulsando os autos verifico que a renúncia de fls. 438 não obedeceu 

ao disposto no art. 112 do CPC, visto que a advogada Ligia Maria Aggio 

Precinoti não provou que comunicou a renúncia ao mandante a fim de que 

este nomeie sucessor.

De outro giro a contestação ofertada pela requerida Farmacia de 

Manipulação Prosigma Ltda-ME está assinada tão-somente pela advogada 

Fernanda Ferreira OAB-MT 14.341, a qual não possui poderes para tanto.

Assim, intime-se a douta advogada Ligia Maria Aggio Precinoti para que 

comprove documentalmente que cientificou seu cliente da renúncia, bem 

como para que aponha assinatura na contestação de fls. 242/268 ou 

proceda à juntada de instrumento de substabelecimento para a douta 

advogada Fernanda Ferreira OAB-MT 14.341, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de inexistência do ato.

De outro giro, em igual prazo, intime-se a parte autora para que esclareça 

ao Juízo se os requeridos Clinica Plena Forma e Clínica de Estética Plena 

Forma são ou não a mesma pessoa jurídica.

Ao final, conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1103830 Nr: 12056-03.2016.811.0041

 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: ODENIL DE ARRUDA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAZIELA GIMENEZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se edital de citação com prazo de 30 (trinta) dias, observando os 

requisitos e formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC/15, inclusive 

afixando-se o mesmo no átrio do Foro, certificando-se nos autos.

Decorrido o prazo sem manifestação, nomeio o Defensor Público oficiante 

nesse Juízo para ofertar resposta, no prazo legal.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1163041 Nr: 37204-16.2016.811.0041

 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: MARCIEL RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMPRESA RURAL QUATRO IRMÃOS LTDA, 

NADIR HELENA POMPEU DE BARROS, MARTA ROSALINA REISDORFER, 

MANOEL ANTONIO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ORTIZ GONSALEZ - 

OAB:OAB/MT 4.066-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o pedido de fls. 123/124 e determino a retificação da autuação e 

registro com posterior citação da parte requerida na pessoa de sua 

representante Sra. Ana Julieta Pompeu de Barros, no endereço declinado 

às fls. 124 para, querendo, ofertar resposta no prazo legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 892362 Nr: 24805-23.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE MORAES XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMÉRCIO DE VEÍCULOS 

LTDA, CAOA DO BRASIL MONTADORA DE VEÍCULOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR JERONIMO ALMEIDA 

SILVA - OAB:15188/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLO COZZE - 

OAB:252.802-B/SP, REINALDO AMÉRICO ORTIGARA - OAB:OAB/MT 

9552, TATYANA BOTELHO ANDRÉ - OAB:170.219/OAB

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para: a) 

CONDENAR SOLIDARIAMENTE as rés ao pagamento de indenização por 

dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida da data do 

arbitramento pelo índice INPC, na forma da Súmula 362 do STJ, acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação; b) CONDENAR 

SOLIDARIAMENTE as rés ao pagamento de indenização por danos 

materiais no valor de R$ 4.380,00 (quatro mil trezentos e oitenta reais), 

corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir da data do efetivo 

prejuízo (súmula 43 do STJ), e acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação. Condeno as rés ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC.Transitada em 

j u l g a d o  a  s e n t e n ç a  e  n a d a  s e n d o  r e q u e r i d o , 

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Emerson Luis Pereira Cajango

 Cod. Proc.: 1112830 Nr: 15867-68.2016.811.0041

 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: JDSA, ELIANA HERMINIO DA SILVA ATAIDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE 

LTDA

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

SANTOS - OAB:18.523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO MANOEL SILVA 

BEGA - OAB:OAB/PR 38.266, LUCAS THADEU PIERSON RAMOS - 

OAB:OAB/PR 48.203

 Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial.Considerando a 

sucumbência, condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC/2015. 

Contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte 

autora, mantenho suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão 

ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte 

autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a 

dicção do art. 98, §3º, do CPC.Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, arquive-se.Publique-se.Intime-se.Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1034538-88.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO SARTORI DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MELIM CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON BENEDITO DA SILVA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos do art. 482,VI, 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de proceder a 

intimação da parte autora para efetuar o pagamento de diligência para 

cumprimento da decisão de ID 15583490, via mandado pelo Sr. Oficial de 

Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias. Esclareço que o recolhimento deverá 

s e r  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  l i n k 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao . LYGIA MARINHO 

FONTES XAVIER Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO
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Processo Número: 1023511-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA KAROLINE DA SILVA (ADVOGADO(A))

AMELIA LUCIA MACIEL RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A (RÉU)

CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE CUIABA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1023511-11.2017.8.11.0041 SENTENÇA Trata-se de 

ação de indenização por danos morais proposta por AMELIA LUCIA 

MACIEL RIBEIRO contra SERASA S/A ambos qualificados na inicial. A 

inicial veio instruída com diversos documentos. O pedido de justiça gratuita 

foi indeferido (ID 11495924). Intimada para recolhimento das custas 

iniciais, sob pena de indeferimento da inicial, a parte autora não atendeu 

ao chamado judicial. (ID 13041849) Os autos me vieram conclusos para 

decisão. É o relatório. Decido. A autora devidamente intimada, deixou de 

recolher as custas judiciais. Diante da ausência de recolhimento das 

custas e da não comprovação da alegada hipossuficiência, extingo o 

processo sem resolução de mérito, nos termos do artigo 290 c/c artigo 

485, IV do CPC/15. Custas e honorários indevidos, eis que a presente 

ação sequer chegou a ser recebida. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se com baixa na distribuição. P.I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 14 de 

agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007864-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAIZI NATALY DE FARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1007864-39.2018.8.11.0041 Vistos e etc. TAIZI 

NATALY DE FARIA OLIVEIRA ajuizou ação declaratória de inexistência de 

débito c/c pedidos de indenização por danos morais em desfavor de 

LOSANGO PROMOCÕES DE VENDAS LTDA. . A inicial foi instruída com 

diversos documentos. Sendo determinado a emenda a inicial (ID 

12590820). O(a) autor(a) requereu a desistência do feito. (ID 13189206) 

Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. Trata-se ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedidos de indenização por 

danos morais proposta por TAIZI NATALY DE FARIA OLIVEIRA em 

desfavor LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. . O(a) autor(a) 

desistiu do feito e requereu a sua extinção sem resolução do mérito. A(o) 

ré(u) sequer foi citado. Desta forma desnecessária a concordância da 

parte contrária quanto ao pedido de desistência. Assim, nos termos do art. 

200, parágrafo único do CPC, homologo a desistência e, em consequência, 

JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, com fundamento no 

artigo 485, inciso VIII, do mesmo diploma legal. Isento de custas pois a 

inicial sequer foi recebida. Deixo de condená-lo(a) nos honorários 

sucumbenciais, eis que a(o) ré(u) sequer foi citado(a). Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição. P. I. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 

14 de agosto de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031161-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE CARDOSA DE CAMPOS (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

MARIA ANA DIAS SOUZA (AUTOR(A))

WALDIR PIMENTA DE SOUZA (AUTOR(A))

LUCIA MARIA CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

LUIS CARLOS CARVALHO DA SILVA (AUTOR(A))

ALZIRA XAVIER DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

IRAIL JOSE DE SOUZA (AUTOR(A))

MARIA ADVAIR ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

AURELIANA DIAS DA SILVA (AUTOR(A))

ELDO SOARES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARILUCE DA SILVA (AUTOR(A))

WANDA PIMENTA DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSE MARIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

MARLISA SULZBACHER (AUTOR(A))

ELTON DE OLIVEIRA XAVIER (AUTOR(A))

EULINDA MARIA DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

BENEDITA MENDES TEIXEIRA (AUTOR(A))

VILMA DA SILVA OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUCIA COSTA (AUTOR(A))

DOMINGOS SANTANA DE MORAES (AUTOR(A))

LUIZ FERNANDO SIRTOLI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (RÉU)

SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS (RÉU)

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (RÉU)

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1031161-75.2018.8.11.0041 DESPACHO Os autores 

requerem a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessitam do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-os para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que fazem jus 

aos benefícios da justiça 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). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031269-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARI DIAS SOARES FILHO (EXEQUENTE)

LUIZ FERNANDES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. E. PEREIRA TRANSPORTES RODOVIARIOS - ME (EXECUTADO)

MARCELO EMANUEL PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1031269-07.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Não há 

pedido de justiça gratuita à ser analisado. Assim, intime-se a parte autora 

para que, em 15 (quinze) dias, comprove o recolhimento das custas e 

taxas judiciais iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018 Ana Paula da 

Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024163-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROGERIO DA SILVA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Processo n. 1024163-62.2016.8.11.0041 SENTENÇA PAULO ROGERIO DA 

SILVA propôs ação de cobrança de seguro obrigatório - Dpvat em face de 

PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, ambos devidamente 

qualificados na exordial. O autor alega que em 17 de novembro de 2016 foi 

vítima de acidente automobilístico, o que resultou na incapacidade parcial 

permanente, conforme atesta boletim de ocorrência, boletim de 

atendimento e receituário médico. Requer a procedência da ação para que 

a ré seja condenada ao pagamento de até R$ 13.500,00, referente ao 

seguro obrigatório por invalidez permanente, de acordo com a graduação 

da lesão. A inicial foi instruída com a cópia da procuração, documentos 

pessoais, declaração de hipossuficiência, cópia do prévio requerimento 

administrativo, boletim de ocorrência, boletim de atendimento e receituário 

médico. Audiência de conciliação realizada pela Central de Conciliação, 

oportunidade em que foi realizado o exame pericial (Id 4956293). O réu 

apresentou defesa (Id 4992973), e requereu, preliminarmente, a alteração 

do polo passivo, a fim de que seja procedida a sua exclusão e inclusão da 

Seguradora Líder. Arguiu, ainda, as preliminares de ausência de 
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pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do 

processo. No mérito, defende a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência. Afirma que somente a invalidez total ou parcial devidamente 

comprovada e oriunda do sinistro resulta em obrigação de indenização. 

Manifestou concordância com o laudo pericial, afirmando que o pagamento 

do seguro deve ocorrer de forma proporcional ao grau de lesão apurado, 

de acordo com a proporção da invalidez. Impugna os juros, correção 

monetária e os honorários advocatícios. O autor impugnou a contestação 

(Id 5833797) e manifestou concordância com o laudo médico realizado 

perante a central de conciliação (Id 5833817). As partes foram intimadas 

para especificarem que provas pretendem produzir. A ré reafirmou 

concordância com o laudo pericial (Id 8074647) e o autor não especificou 

provas, por sua vez, pediu a condenação da ré por litigância de má fé (Id 

11449700). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 12, inciso VII do 

Código de Processo Civil, passo a julgar este feito. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório - Dpvat ajuizada por Paulo Rogerio Da 

Silva em face de Porto Seguro Cia Seguros Gerais. Da preliminar de 

alteração do polo passivo A ré requer a alteração do polo passivo, ou 

seja, excluindo-a e incluindo a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT, ao argumento de que é ilegítima para figurar no polo 

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. 

Ausência de pressupostos de constituição de desenvolvimento valido da 

ação 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 do autor para 

fixação do foro não merece prosperar, eis que, conforme previsto no art. 

46 c/c 53, III, “a” do CPC, este tem a discricionariedade de escolher o foro 

para a propositura da ação, seja em seu domicilio, ou 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. Desta 

forma rejeito a preliminar arguida pela ré. Mérito Promovo o julgamento do 

feito no estado em que se encontra, diante da concordância das partes 

com a avaliação médica realizada na Central de Conciliação. O autor foi 

vítima de acidente automobilístico em 17 de novembro de 2016, conforme 

boletim de ocorrência, boletim de atendimento e receituário médico (Id 

4547855). 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 a 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 a 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) 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 a prova do acidente automobilístico e do dano dele decorrente. 

Resta apurar se a parte autora 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 75% e de repercussão intensa (Id 4956293). 

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 no membro 

superior esquerdo do autor computada em 75%, 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 - 
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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). In 

casu, para perda anatômica e/ou funcional do membro superior, o 

percentual é de 70%. 75% de 70% é igual a 52,5%, devendo o pagamento 

da indenização respeitar a proporcionalidade da lesão. Provada a 

incapacidade e o acidente automobilístico surge o dever de indenizar. 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, estabelece que, para as hipóteses de 

invalidez permanente, como é o caso dos autos, de até R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) do valor indenizatório. A indenização deve 

corresponder a 52,5% do valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), ou seja, R$ 7.087,50 (sete mil e oitenta e sete reais e cinquenta 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, a sua 

incidência de 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 de cobrança proposta por PAULO 

ROGERIO DA SILVA em face de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, para condena-la ao pagamento da quantia de R$ 7.087,50 (sete 

mil e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), devidamente corrigido 

com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e correção monetária 

da data do evento danoso. Deixo de condenar a ré por Litigância de má fé, 

por não haver fatos que evidenciassem tal conduta. Custas e despesas 

processuais pela ré. Condeno a ré também ao pagamento de honorários 

advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da 

condenação. Após o trânsito em julgado, arquive-se. P.I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028144-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WELDER QUEIROZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO NAUTICO DE SERVICOS PORTAL DAS AGUAS 

(EXEQUENTE)

GUSTAVO ROBERTO CARMINATTI COELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO FERNANDES FRANCISCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1028144-31.2018.8.11.0041 DESPACHO Cite-se o devedor 

executado para, no prazo de três dias, pagar a dívida, sob pena de lhe 

serem penhorados bens coercitivamente. Fixo os honorários advocatícios 

em 10% do valor da causa. No caso de integral pagamento da obrigação 

no prazo de três dias, a verba honorária será reduzida pela metade (art. 

827, § 1º do CPC). O Sr. Oficial de Justiça deverá, uma vez constatado o 

não pagamento da obrigação, penhorar e avaliar bens lavrando-se auto, 

com a intimação dos executados (art. 829, § 1º do CPC) Consigne no 

mandado que, no prazo para o oferecimento dos embargos, 

reconhecendo o crédito da exequente e comprovando o depósito de 30% 

do valor da execução, mais custas e honorários advocatícios, poderá 

requerer o parcelamento do restante do débito em até 06 (seis) parcelas 

(art. 916 do CPC). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018 Ana 

Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004585-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA BRIZZOLLA FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

TRIMEC CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

METALFORMA FABRICACAO DE FORMAS E ESCORAMENTO DE 

CONCRETO ARMADO LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1004585-45.2018.8.11.0041 DESPACHO Recebo a emenda 

inicial. Designo audiência de conciliação para o dia 23/11/2018 às 16:00 

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 
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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 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. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre a avaliação médica realizada pela Central de Conciliação e seu 

aproveitamento no julgamento deste processo. Intimem-se todos. 

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031283-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESTER PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MANASSEIS PEREIRA ALVES (AUTOR(A))

OLGA PEREIRA ALVES (AUTOR(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 PJE n° 1031283-88.2018.8.11.0041 DESPACHO Emende-se a 

exordial, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 321, do CPC, 

apresentando: a) Esclarecimento dos fatos, haja vista que a peça narra a 

ocorrência do acidente na data de 10/02/2018, todavia o boletim de 

acidente de trânsito (ID 15441480) registra a ocorrência na data de 

05/02/2018; b) Cópia do prévio requerimento administrativo, 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); c) 

Documentos hábeis a comprovar a alegada hipossuficiência, nos termos 

do Art. 99, §2 º, do CPC/15, devendo trazer aos autos, em especial, cópia 

dos três últimos holerites e/ou declaração de imposto de renda dos 

requerentes, sob pena de indeferimento (STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 

602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 04.02.2015); d) Qualificação 

completa da parte ESTER PEREIRA ALVES, vez que ausente na inicial, nos 

termos do Art. 319, Inciso II, do CPC/15. Após o decurso de prazo, 

certifique-se e concluso para análise. Cuiabá-MT 27 de setembro de 2018 

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032223-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE GOMES DE BRITO (AUTOR(A))

PEDRO ISRAEL DE ABREU LIMA (ADVOGADO(A))

E. G. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1032223-53.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027852-46.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WDYSON KENNEDY MORAES DE SOUZA (AUTOR(A))

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1027852-46.2018.8.11.0041 DESPACHO A parte autora 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-a para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018 Ana Paula 

da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1027403-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANUSA SERENA ONEDA (ADVOGADO(A))

RAQUEL CASONATTO (ADVOGADO(A))

V F COMERCIO DE ESQUADRIAS E VIDROS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUIELE STACHIM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ Processo n° 1027403-88.2018.8.11.0041 Vistos e etc. Defiro o 

pedido postulado no ID 15573325. Devolva-se a presente Carta Precatória 

ao Juízo de Origem. Cuiabá, 28 de setembro de 2018 ANA PAULA DA 

VEIGA CARLOTA MIRANDA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1028371-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETH FERNANDES DOS SANTOS (EXEQUENTE)

LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROMULO FELIPE CEZAR OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ PJE n° 1028371-21.2018.8.11.0041 DESPACHO O exequente 

requer a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, 

deixando, contudo, de demonstrar que necessita do referido benefício. 

Portanto, nos termos do art. 99, § 2º do NCPC, intime-o para emendar sua 

inicial, no prazo de 15 dias, comprovando a alegada hipossuficiência, 

devendo trazer aos autos documentação comprobatória de que faz jus 

aos benefícios da justiça gratuita, em especial, cópia dos três últimos 

holerites e/ou declaração de imposto de renda, sob pena de indeferimento 

(STJ, 3ª Turma. AgRg no Aresp 602.943/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 

04.02.2015). No mesmo prazo, intime-o para apresentar documento 

pessoal com foto e comprovante de endereço. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 28 

de setembro de 2018 Ana Paula da Veiga Carlota Miranda Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 794767 Nr: 1089-98.2013.811.0041

 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: ELVANIR GAUTO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIPERMERCADO EXTRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO TURBINO NEVES - 

OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Feliciano Lyra Moura - 

OAB:21714/PE

 Certifico que o Recurso de Apelação apresentado às fls. 251/266 é 

tempestivo. Em assim sendo, nos termos da legislação vigente e do artigo 
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482, VI da CNGC, impulsiono este feito e encaminho intimação à parte 

autora para apresentar suas contrarrazões ao Recurso de Apelação, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 376571 Nr: 12651-46.2009.811.0041

 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: MARCOS LÚCIO PICHININ, ADRIANA PICHININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LUIZ ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMIR SAUL AMIDEN - OAB: 

20927/O MT, GILMAR GONÇALVES ROSA - OAB:OABMT/18.662, JOÃO 

BOSCO RIBEIRO BARROS JUNIOR - OAB:9607-MT, JUDSON GOMES DA 

SILVA BASTOS - OAB:8857/MT, RODRIGO LEITE DA COSTA - 

OAB:20362/O, SAULO RONDON GAHYVA - OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BETTÂNIA MARIA GOMES 

PEDROSO HARLOS - OAB:6.522/MT, DIEGO CASTRO DE MELO - 

OAB:14.529/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita por motivo do foro intimo. Consequentemente, determino que os 

autos sejam remetidos ao meu substituto legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 828242 Nr: 34099-36.2013.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS LÚCIO PICHININ, ADRIANA PICHININ, MARTA 

MARIA ALVES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CASTRO DE MELO - 

OAB:14.529/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita por motivo do foro intimo. Consequentemente, determino que os 

autos sejam remetidos ao meu substituto legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 95114 Nr: 4126-66.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Lucio Pichinin, ADRIANA PICHININ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CASTRO DE MELO - 

OAB:14.529/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT, SOFIA ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS 

BOAS DE MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita por motivo do foro intimo. Consequentemente, determino que os 

autos sejam remetidos ao meu substituto legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 828236 Nr: 34093-29.2013.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON PASCOAL PICHININ, JANE ROCHA PICHININ, 

IRENE FAVORETO PICHININ, ANTONIO ROBERTO PICHININ, JAQUELINE 

CORBELINO PICHININ, PALMERINO PICHININ, ALDEMIR SERGIO PICHININ, 

ANA PAULA DE AREA LEÃO MONTEIRO, EDSON PICHININ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE PEDRO ARAÚJO, PEDRO LUIZ 

ARAUJO FILHO, MARTA MARIA ALVES ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CASTRO DE MELO - 

OAB:14.529/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita por motivo do foro intimo. Consequentemente, determino que os 

autos sejam remetidos ao meu substituto legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 798911 Nr: 5329-33.2013.811.0041

 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: ESPÓLIO DE PEDRO LUIZ ARAÚJO, PEDRO LUIZ 

ARAUJO FILHO, MARTA MARIA ALVES ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUCIO PICHININ, ADRIANA PICHININ, 

ALDEMIR SERGIO PICHININ, MILTON PASCOAL PICHININ, EDSON PICHININ, 

ANA PAULA DE AREIA LEÃO MONTEIRO PICHININ, NACIONAL MOTORS 

DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, MARAZUL VEÍCULOS COMÉRCIO 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, PALMERINDO PICHININ, IRENE 

FAVORETO PICHININ, ANTONIO ROBERTO PICHININ, MARAZUL - 

AGROPECUÁRIA LTDA, JAQUELINE COBERLINO PICHININ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO CASTRO DE MELO - 

OAB:14.529/MT, JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - 

OAB:4611-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO RONDON GAHYVA - 

OAB:13.216/MT

 Vistos etc.

Nos termos do art. 145, §1º, do Código de Processo Civil, declaro-me 

suspeita por motivo do foro intimo. Consequentemente, determino que os 

autos sejam remetidos ao meu substituto legal.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 840536 Nr: 44909-70.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE MARILAINE ROSA PEDROLLO VIEIRA, 

CINTIA PEDROLLO VIEIRA DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WANDRÉ PINHEIRO DE ANDRADE 

- OAB:17.133-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com 

nulidade de cobrança c/c antecipação de tutela c/c indenização por danos 

morais proposta por Espolio de Marilaine Rosa Pedrollo Vieira 

representada por Cíntia Pedrollo Vieira de Andrade contra Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S.A, já qualificados e representados 

nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.168/169).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

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

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 178771 Nr: 26146-36.2004.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE JUVENAL DE MATOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL JUAREZ ROMEIRO ZAIM 

- OAB:4656/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AUGUSTO BORGES 

- OAB:6.189/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. 359/362, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 324963 Nr: 25228-27.2007.811.0041

 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: ALDUIR ZUCCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ - 

OAB:11.660, DÉCIO JOSÉ TESSARO - OAB:3.162/MT, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença movido Gaya Lehn Schneider 

Paulino contra Agro Amazônia Agropecuária, já qualificados e 

representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.514/515).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

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

parte integrante desta decisão e extingo este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1068381 Nr: 54688-78.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINO GRILLANDA JUNIOR

 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, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 111/121, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 936163 Nr: 52670-21.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMÉLIA FERREIRA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SABRINA AMARAL DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA BALIEIRO SOUKEF 

VIEGAS - OAB:9.502/MT, PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL 

- OAB:12507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO ALVES MARTINS 

JACARANDÁ - OAB:10.827

 Trata-se de execução de título extrajudicial movido Amélia Ferreira Borges 

contra Sabrina Amaral de Campos, já qualificados e representados nos 

autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.69/71).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

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

parte integrante desta decisão e extingo este cumprimento de sentença, 

nos termos do artigo 924, inciso II do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 721202 Nr: 16692-85.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE PAULA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO FABIANO HAMERSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAN CORREA DA COSTA - 

OAB:MT/ 8.202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI GOTLIB KELM - 

OAB:2132-RO

 Processo nº 16692-85.2011.811.0041 - Código 721202

Vistos e etc.

Conforme termo de audiência acostado a p.47 as partes não arrolaram 

testemunha, nem manifestaram o interesse na produção de outras provas, 

estando o processo apto ao julgamento no estado em que se encontra.

Assim, regularizada a representação processual no processo de código 

742436, em apenso, concluso para sentença.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 422361 Nr: 7369-90.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO FABIANO HAMERSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DE PAULA VILAS BOAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO FABIANO HAMERSKI - OAB: 

3630/MT, RUBI GOTLIB KELM - OAB:3877-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT, EVAN CORRÊA DA COSTA - OAB:8202/MT

 Processo n° 7369-90.2010.811.0041

Código 422361

Vistos e etc.

Intime-se a exequente para que apresente planilha atualizada.

Em seguida, concluso para analise do pedido de penhora.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 742436 Nr: 39326-75.2011.811.0041

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO DE PAULA VILAS BOAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENIO FABIANO HAMERSKI, CLAUDIO 

GUILHERME AGUIRRE GUEDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVAN CORREA DA COSTA - 

OAB:8202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO GUILHERME 

AGUIRRE GUEDES - OAB:10.519, ENIO FABIANO HAMERSKI - OAB: 

3630/MT

 Processo nº 39326-75.2011.811.0041

Código 742436

Vistos e etc.
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Trata-se de ação de prestação de contas ajuizada por Antônio de Paula 

Vilas Boas em face de Enio Fabiano Hemerski e Claudio Guilherme Aguirre 

Guedes.

Como infere na procuração de p. 08 e na declaração de pobreza de p. 09, 

a parte autora, aparentemente não sabendo assinar, firmou o seu polegar 

como forma de assinatura. Contudo, a procuração outorgada por pessoa 

analfabeta deve ser feita através de documento publico e/ou com 

assinatura a rogo e mais 2 testemunhas, nos termos do arts. 654 do 

Código Civil c/c 105 do CPC e orientação do CNJ.

Posto isto, intime-se a parte autora para que em 15 (quinze) dias 

regularize sua representação processual.

Com a juntada façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se com URGÊNCIA processo incluso na Meta 02/2018 do CNJ.

Cuiabá, 27 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.: 1072416 Nr: 56380-15.2015.811.0041

 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: CLEUNICE FERREIRA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO POUSO MIRANDA - 

OAB:12.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7.725

 Intime-se a autora através de seu patrono para que, em 05 (cinco) dias, 

se manifestar sobre a petição e documentos de p.357/371.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 759686 Nr: 12002-76.2012.811.0041

 AÇÃO: Medida Cautelar com pedido liminar (art. 796 e ss do CPC)

->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GOLD BLACK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONCRENOP - CONCRETOS SINOP LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, FABIO RIVELLI - OAB:19023-A OAB/MT, SOLANO DE 

CAMARGO - OAB:149754/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIANE MEIRA FERREIRA 

RODRIGUES - OAB:, WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:MT 4284/O, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4617/MT

 Defiro o pedido formulado retro.

 Libere-se a caução ofertada à p.22/23, promovendo em seguida o 

arquivamento do feito, como determinado na sentença de p. 195.

 Atente-se a Secretaria à numeração das páginas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 760960 Nr: 13361-61.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTÔNIO DA SILVA BISPO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS LAURENÇO - 

OAB:16.780/ BA

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1011011 Nr: 28007-71.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PATRICIA DA SILVA 

BARROS. - OAB:14.354, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento.

Regularização processual à p.112/113.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, como requerido, cumprindo o 

disposto no artigo 450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 794962 Nr: 1287-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTRELA DA BORRACHA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CHECKOK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAIANE TONHÁ GALVÃO - 

OAB:10130/MT, JATABAIRU FRANCISCO NUNES - OAB:4.903/MT, 

RICARDO CORREA MARQUES - OAB:10.622/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CALDEIRA 

BARBOSA - OAB:177.839/SP

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

O exequente concordou com o valor depositado pelo executado e 

requereu o seu levantamento, devendo os valores referentes aos 

honorários de sucumbência ser depositado na conta indicada à p. 131/132 

e a quantia pertencente à exequente deverá ser depositada na conta 

indicada à p.135/136.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Expeça-se alvará em favor do exequente, na forma requerida.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 923009 Nr: 45242-85.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIVALDO ANTONIO BEATRIZ

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO MELLI ARISI - 
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OAB:21848/O, ELIESER DA SILVA LEITE - OAB:6384-B/MT, LUCAS 

PINHEIRO CIRIACO - OAB:21.182-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Trata-se de cumprimento de sentença em que houve o pagamento da 

obrigação.

À p. 137/139 o exequente informou o falecimento do advogado João 

Batista de Menezes e constituiu novo patrono, requerendo o levantamento 

do valor da condenação.

É relatório. Decido.

Passo a analisar este cumprimento de sentença conforme me permite o 

art. 4º c/c 12, VII do CPC.

 Verifica-se dos autos que houve a satisfação da obrigação, nada mais 

havendo a ser reclamado.

 A par disso, julgo extinto os autos nos termos do art. 924, II do CPC.

Diante do falecimento do advogado que patrocinou a causa, deverá ser 

levantado somente o valor pertencente ao exequente, devendo 

permanecer em juízo a quantia referente aos honorários de sucumbência 

até posterior manifestação de eventuais herdeiros.

 Expeça-se alvará em favor do exequente, cumprindo o disposto no artigo 

450, §§3º e 4º da CNGC.

 Após transitado em julgado, arquive-se.

 P. R. I. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 916117 Nr: 40859-64.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INTEGRAÇÃO TRANSPORTES LTDA, EDNEY 

JOSE DE AMORIM, COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILANA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:16636, JOSÉ CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - 

OAB:273.843/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDELINA FERREIRA 

TORRES - OAB:13.361-MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FABIO NUNES 

NEVES DE ARAUJO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 919464 Nr: 43084-57.2014.811.0041

 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: ZERINETO PEREIRA ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 

PATINI - OAB:11660, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) SAULO 

DALTRO MOREIRA SILVA, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 929864 Nr: 49243-16.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILZO REI HUNGRIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE RADELISKI MIRANDA - 

OAB:13460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) MARLON 

HUDSON MACHADO, solicitando a devolução dos autos que se encontram 

em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar imediatamente sua 

devolução, observando-se que, caso não atendida a presente intimação, 

serão promovidos todos os atos necessários para expedição de 

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena de bloqueio de 

qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem prejuízo das 

providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 747715 Nr: 44974-36.2011.811.0041

 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: SANDRA GARCIA DE AZEVEDO

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

TRABALHO MÉDICO, ROBERTO YUTAKA TAKATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DINEY LEITE DA COSTA - 

OAB:10857-E, DINEY LEITE DA COSTA - OAB:21.352/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO PEREIRA 

BRAGA - OAB:12.572/MT, FLAVIO JOSE FERREIRA - OAB:3574/MT, 

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - OAB:9.172-B/MT, JOSE 

EDUARDO POLISEL GONÇALVES - OAB:12009, JOSE JOAO 

VITALIANO COELHO - OAB:14.440 OAB/MT, JOSEMAR HONORIO 

BARRETO - OAB:8.578/MT, OLIVEIRA COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - OAB:355 OAB/MT

 Nos termos da legislação vigente, encaminho intimação à parte Autora 

para se manifestar acerca das petições de fls. 272/275, requerendo o que 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 946874 Nr: 58508-42.2014.811.0041

 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: D´ALUMÍNIO IND. COM. ALUMINIO LTDA, D´ALUMÍNIO 

IND. COM. ALUMINIO LTDA - ME, METÓDIO SENDESKI - ME, METODIO 

SENDESKI JUNIOR - ME, ANODIZADORA D´ALUMINIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SULAMERICA CIA NACIONAL SEGURO 

SAÚDE, ESPAÇO - CORRETORA ADMINISTRADORA VIDA SEGURA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO ANTUNES DO 

CARMO - OAB:4070/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, FABIO FERREIRA 

SILVA - OAB:OAB/MT 13.280, IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a)FRANCISCO 

ANTUNES DO CARMO, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 
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de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 780883 Nr: 34452-13.2012.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO PAULO LEOCADIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO ESTRELA D'ALVA LTDA, JULIO 

MARQUES PACHECO, AUGUSTO ALVES PINTO, LAZARA ALVES PINTO, 

RENATO ALVES PINTO, IRALVA MARIA ALVES, RENE ADÃO ALVES 

PINTO, MARLENE MARIA ALVES SILVA, EVA LÚCIA ALVES, MARLUCE 

MARIA ALVES, RICARDO AUGUSTO ALVES PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRGIO LUÍS OLIVEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:13.374/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 482, VI da CNGC, impulsiono 

este feito e encaminho intimação à parte autora para apresentar 

manifestação sobre as Certidões de Oficial de Justiça de fl. 192 e 194 no 

prazo de 15(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 903602 Nr: 32546-17.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARACRUZ CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO, 

TRES MARIAS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, JUCIANE PEREIRA LIMA - OAB:17.763-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMEIDA , DUARTE & ROCHA 

LIMA - OAB:, MARIA FERNANDA DE TOLEDO RIBEIRO MAYMONE - 

OAB:OAB/MT 7547, RAFAEL CARVALHO DA ROCHA LIMA - 

OAB:23.382

 Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

julgo improcedente o pedido desta ação de obrigação de fazer c/c pedido 

de indenização por danos morais e fixação de multa por descumprimento 

contratual requerida por Celso Alves Pinho em face de Aracruz 

Construções e Empreendimentos Imobiliários LTDA e Três Marias 

Construções e Empreendimentos LTDA.Custas pelo autor, bem como ao 

pagamento dos honorários de sucumbência que fixo em 15% sobre o 

valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º do CPC. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se com baixa na distribuição.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de 

setembro de 2018.ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDAJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1078565 Nr: 581-50.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EFDSS, EDILSON SANTOS MORAES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIÃO - 

OAB:13.944/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos mortais c/c pedido de liminar inaudita altera pars para exclusão 

de nome do SPC e SERASA proposta por Enderson Fabio da Silva Santos, 

menor, representado por seu genitor, Edilson Santos Moraes contra Claro 

S.A, já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.76/77).

Comprovante de quitação do acordo às p.80/83.

 À p. 84 o Ministério Público manifestou sua concordância com o acordo 

entabulado e não se opôs ao levantamento dos valores em favor do autor.

 É o relatório. Decido.

Estando as partes devidamente representadas, homologo por sentença o 

acordo para que surta seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante desta decisão, nos termos do 

art. 487, III, “b” do CPC.

Expeça-se alvará em favor do autor, cumprindo o disposto no artigo 450, §

§3º e 4º da CNGC.

 Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Tendo as partes desistido do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 867646 Nr: 7675-20.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DULCELEI PEREIRA DE MELO, SALVIANA MARIA DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THATIANE ZAITUM CARDOSO - 

OAB:12.332 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341, PEDRO MUXFELDT PAIM BENET - 

OAB:114606/RJ

 Trata-se de ação de indenização por dano moral proposta por Dulcelei 

Pereira de Melo e Salviana Maria de Souza contra Lojas Riachuelo S.A, já 

qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.193).

Comprovante de quitação do acordo às p.197.

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

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

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Transitado em julgado, certifique-se e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1028091 Nr: 35820-52.2015.811.0041

 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: ALEXANDRE SOCRATES DA SILVA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMERICA SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:13.245-A

 Trata-se de ação ordinária cominatória/indenizatória c.c pedido liminar de 

antecipação de tutela em fase de cumprimento de sentença proposta por 

Alexandre Sócrates da Silva Mendes contra Sul América Seguro Saúde 

S.A, já qualificados e representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.163/164).

É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

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

parte integrante desta decisão e julgo extinto este cumprimento de 

sentença, nos termos do artigo 924, II do CPC.

Custas, despesas processuais e honorários na forma pactuada.

 Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 316676 Nr: 20240-60.2007.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: NEUSINA NUNES CRISTAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ROSA DA CRUZ, MADEIRINHA AGRO 

PASTORIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRÃO - 

OAB:4632/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO EVANGELISTA 

DOMINGUES - OAB:107.794/SP

 Vistos.

A autora não efetuou o pagamento dos honorários periciais, razão pela 

qual declaro preclusa a prova pericial.

Intimem-se as partes para informar se persiste o interesse na prova 

testemunhal e depoimento pessoal, no prazo de três dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1118366 Nr: 18055-34.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALARICE MAIA DE AMORIM, RODOLFO AMORIM 

MOLINA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, SPE CONTORNO LESTE 

INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:16.751/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - 

OAB:214.918, MIGUEL JUAREZ R. ZAIM - OAB:4.656/MT

 Trata-se de ação de cumprimento contratual c/c indenização por danos 

morais e materiais c/c tutela de urgência c/c pedido alternativo proposta 

por Alarice Maia de Amorim e Rodolfo Amorim Molina contra SPE Brookfield 

Contorno Leste Empreendimentos Imobiliários 01 Ltda, já qualificados e 

representados nos autos.

 As partes se compuseram e apresentaram os termos do acordo para 

homologação (p.224/225).

 É o relatório. Decido.

Tratando-se de direito disponível e estando as partes devidamente 

representadas, homologo por sentença o acordo para que surta seus 

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

parte integrante desta decisão, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC.

Isento de custas remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do CPC. 

Honorários na forma pactuada.

 Tendo as partes desistido do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado e arquive-se com as cautelas legais.

 P.I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 836886 Nr: 41793-56.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THIAGO ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ RIBEIRO VIANA - OAB:3.155 

- A, MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA QUINTO - OAB:13150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

GOMES - OAB:9.494/MT

 Certifico que, em cumprimento ao despacho de fl. 169, passo a 

impulsionar o presente feito com a finalidade de cietificar o réu, bem como 

o perito, acerca das informações prestadas pelo autor às fls. 175.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 863266 Nr: 4233-46.2014.811.0041

 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: GEAP - AUTOGESTÃO EM SAÚDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON LUIZ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 895743 Nr: 26903-78.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CUIABÁ RURAL URBANO EMPREENDIMENTOS E 

PARTICIPAÇÕES LTDA, FÁBIO GRECO, AMAURY FONSECA JUNIOR, SÃO 

JOSÉ DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO 54 LTDA, ALBERTO JORGE 

FILHO, MAURO CUNHA SILVESTRI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA, ODENIL 

JACINTO DE OLIVEIRA, ANIZ BECHARA, ISABEL MALHEIROS DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A, RODRIGO DIRENE DE MORAES - OAB:13878

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e dos artigos 482, VI da CNGC, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

retirar a Carta Precatória expedida nos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, 

devendo comprovar sua distribuição, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1039797 Nr: 41506-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE JORGE MIZIARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAMINIO MAURICIO NETO, SANDRA HELENA 

MARTINI, DEOCLIDES MARTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 

OAB:11964/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. 102, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1121868 Nr: 19602-12.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENATO BARBOSA DE LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Zandonadi - 

OAB:OAB/MT 5736/O

 Certifico que, nos termos do art. 482, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de intimar as partes para se 

manifestarem sobre o laudo pericial juntado às fls. 90/96, no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 941245 Nr: 55306-57.2014.811.0041

 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: REINALDO LEÃO DE MORAES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO PREVIDÊNCIA E SEGUROS S/A, 

MAPFRE VIDA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME BRITO - 

OAB:9.982-MS, HENRIQUE LIMA - OAB:9979-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA CRISTINA VAZ 
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PATINI - OAB:11.660, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 Certifico que a médica perita designou a perícia para o dia 03/12/2018, às 

09h30 min, a realizar-se na Clínica da Mulher, endereço: Rua G. n. 10, 

Bairro Miguel Sutil, Cuiabá-MT, telefone: (65)3052-3072 / (65)992813137.

 Sendo assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da 

CNGC, impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes 

para comparecerem à perícia designada.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 102600 Nr: 1367-42.1989.811.0041

 AÇÃO: Insolvência Civil->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO LASCH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERCILIO VILI SCHAEDLER, EUCLAIR JOÃO 

SCHAEDLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUGENIO LASCH - 

OAB:2062-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CRIVELATTI - 

OAB:8.887-B/MT, EDSON CRIVELATTI - OAB:8887

 Pelo presente e considerando as determinações contidas no artigo 234 do 

Código de Processo Civil, na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso – CNGC, em seu 

artigo 363, § 3º, procedo a INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) FLAVIANO 

KLEBER TAQUES FIGUEIREDO, solicitando a devolução dos autos que se 

encontram em seu poder além do prazo legal, devendo efetuar 

imediatamente sua devolução, observando-se que, caso não atendida a 

presente intimação, serão promovidos todos os atos necessários para 

expedição de MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, bem como sob pena 

de bloqueio de qualquer outra solicitação de extração de cópias, sem 

prejuízo das providências definidas no art. 234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1149217 Nr: 31352-11.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR DO CARMO ADORNO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOAVENTURA ZICA - 

OAB:13754-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 do Oficial de Justiça, 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.: 1158163 Nr: 35160-24.2016.811.0041

 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 RAIMUNDO DE MIRANDA DUQUE

 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:8506-A

 Certifico que o médico perito Dr. Flávio Ribeiro de Mello, designou a perícia 

para o dia 30 de outubro de 2018, às 09:00h, à realizar-se na Av. das 

Flores, n. 843, sala 11, 1º andar, bloco anexo de consultórios do Hospital 

Jardim Cuiabá, bairro Jardim Cuiabá, (entrada pela rua das Dálias). Sendo 

assim, nos termos da legislação vigente e do artigo 482, VI da CNGC, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar as partes para 

comparecerem à perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 62761 Nr: 11158-49.2000.811.0041

 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: Márcia Izabel da Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Fernanda Lage

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Sérgio Daufenbach - 

OAB:5.325/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990/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 no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 744587 Nr: 41639-09.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VIMAR AUGUSTO NISCZACK, ALEXANDRE RAMIV 

NISZCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON MILTON TOLEDO SANTANA, VALDEK 

ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE DE MORAES FILHO - 

OAB:3964

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 790056 Nr: 44093-25.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MALB SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIMAX TECNOLOGIA ARAUJO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:13.624/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA 

GALVÃO DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:15.978-E/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 no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ana Paula da V. Carlota Miranda

 Cod. Proc.: 1070265 Nr: 55515-89.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CASA DOS VIDROS COMERCIO ATACADISTA LTDA 

ME, JULIANA BARROS LATORRACA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. O. ALVES -ME, INDÚSTRIA CORTINA DE 

VIDROS MT LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHYA MOREIRA BONS 

OLHOS VIEIRA - OAB:OAB/MT 11.029

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

OAB:9.237/MT, MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, PEDRO 

PAULO PEIXOTO S. JUNIOR - OAB:MT/12007

 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 no prazo de 05 

(cinco) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030511-28.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

THAIS OLIVEIRA KAISER SETUBAL (ADVOGADO(A))

MATHEUS YUNG PERIN (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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° 1030511-28.2018.8.11.0041 Vistos. Trata-se de 

ação declaratória de inexistência de débito c/c obrigação de fazer e 

reparação por danos morais, com pedido de tutela de urgência proposta 

por Matheus Yung Perin em desfavor de IUNI/Unic Educacional Ltda., 

aduzindo, em síntese, que iniciou curso de medicina junto à ré no primeiro 

semestre de 2014 e que desde o início é beneficiário de 100% do 

Programa de Financiamento do FIES. Relata que sem justificativa a ré 

iniciou abrupta e arbitrariamente cobrança adicional de valores 

discrepantes. Descreve os valores dos boletos e afirma que não há 

clareza na cobrança de tais valores, que sustenta ser ilegal por ser 

beneficiário do Fies. Argumenta que preenche os requisitos autorizadores 

da tutela de urgência, razão pela qual requer o seu deferimento para 

determinar a imediata suspensão de toda e qualquer cobrança, além 

daquelas já suportadas 100% pelo FIES; suspender a cobrança dos 

valores de R$ 9.226,41, R$ 41.876,47, R$ 45.779,83, R$ 75.331,64 e R$ 

52.343,59; realizar a rematrícula do segundo semestre e promover o 

aditamento do contrato do fies do segundo semestre/2018; que se 

abstenha de negativar o seu nome em razão dos valores discutidos nesta 

demanda, bem como proceda com a baixa de qualquer negativação caso 

já tenha sido lançado; se abstenha de bloquear os acessos ao sistema da 

instituição tais como: no sistema da instituição, bem como ao campus 

universitário, frequentar aulas, lista de chamada e, principalmente, 

realização das provas nas datas programadas; e por último, que todas as 

matrículas das semestralidades posteriores não sejam impedidas pela ré 

sob o pretexto do não pagamento das cobranças, enquanto perdurar a 

discussão desta demanda, sob pena de multa diária. Requer, ainda, o 

deferimento dos benefícios da Justiça gratuita. A exordial veio 

acompanhada com os documentos pessoais, contratos, aditamentos, 

extrato financeiro e boletos. É o relatório. Decido. O art. 300 do Código de 

Processo Civil dispõe: “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 a tutela de urgência, 

Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está 

precipuamente voltada a afastar o periculum in mora, serve, portanto, para 

evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo 

(agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão 

favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : 

artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. 

Destaquei). Deste modo, para o deferimento da tutela almejada pelo autor 

deve estar evidenciada a probabilidade do seu direito e o perigo da 

demora. Extrai-se dos autos que o autor é beneficiário do Financiamento 

Estudantil – FIES em 100% da bolsa, desde 17 de fevereiro de 2014, como 

demonstra o contrato de financiamento (Id 15342162). A Cláusula Quarta 

confirma: “Clausula Quarta – Do Percentual do Financiamento – O valor 

financiado a cada semestre será destinado ao custeio de 100,00% (cem 

por cento) dos encargos educacionais totais, não sendo permitida 

qualquer elevação do percentual estabelecido neste contrato e sem seus 

aditamentos.” O autor assevera que a Instituição Educacional está 

realizando a cobrança, sob ameaça de impedir o acesso do portal, não 

realizar rematrícula, retirar nome da lista de chamada, não fazer 

avaliações acadêmicas entre outros, caso não pague os boletos emitidos. 

Entretanto, verifica-se que o autor procedeu todos os aditamentos do 

contrato dos semestres subsequentes à assinatura do contrato, inclusive, 

com a manutenção do percentual inicialmente contratado - 100% - dos 

encargos educacionais. Portanto, em análise sumária do feito, verifico a 

presença dos requisitos exigidos para o deferimento da tutela de urgência, 

eis que os documentos demonstram que o autor contratou o financiamento 

estudantil, assim como procedeu com todos os aditivos semestrais. O 

perigo da demora resta amplamente demonstrado, eis que a continuidade 

da cobrança dos valores poderá impedir o autor em efetuar a rematrícula e 

o aditamento do contrato do financiamento estudantil, o que pode lhe 

causar sérios prejuízos, visto que poderá incorrer em quebra de contrato. 

Verificada a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da 

tutela de urgência, o deferimento da tutela de urgência é medida que se 

impõe. Com estas considerações e fundamentos, defiro a tutela de 

urgência para determinar à ré: a) A imediata suspensão de toda e 

qualquer cobrança além daquelas já suportadas pelo Fies em 100%, em 

especial o valor de R$ 9.226,41, R$ 41.876,47, R$ 45.779,83, R$ 

75.331,64 e R$ 52.343,59, relativos ao contrato n. 444.803.208, até o 

deslinde deste feito; b) se abstenha de incluir o nome do autor nos órgãos 

de proteção ao crédito em razão do débito supramencionado, bem como 

proceda a baixa, caso já tenha inscrito; c) se abstenha de bloquear 

acesso do autor ao sistema da instituição, campus universitário, 

frequentar aulas, lista de chamadas e realização de provas e trabalhos. d) 

e, ainda, que o autor não seja impedido de realizar as próximas 

rematrículas das semestralidades em razão do débito citado, bem como do 

aditamento do contrato do Fies, enquanto perdurar a lide. Fixo multa diária 

no valor de R$ 300,00, para o caso de descumprimento desta decisão. Por 

fim, defiro a inversão do ônus da prova. Designo o dia 11 de dezembro de 

2018 (11/12/2018) às 12:00 horas para a audiência de conciliação, que 

será realizada na Central de 1º Grau de Conciliação e Mediação da 

Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito 

na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro 

Político Administrativo. 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 contestação, certifique-se e INTIME-SE o autor para que se manifeste 

(art.348 do CPC). Defiro os benefícios da justiça gratuita ao autor. 

Intimem-se todos. Cuiabá, 19 de setembro de 2018. Ana Paula da Veiga 

Carlota Miranda Juíza de Direito

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017156-82.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREZA BALDIVIA RIVERA (AUTOR(A))

FERNANDO TEODORO BRANDARIZ FERNANDEZ (ADVOGADO(A))

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. CAVALCANTE - SEMIJOIAS - ME (RÉU)

 

Vistos etc. Intime-se a parte Autora para, querendo, se manifestar acerca 

dos Embargos Monitórios de ID 10202675, no prazo legal. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008883-17.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELMO ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

RODRIGO MARCAL VIEIRA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDA ANDRADE MOREIRA (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a petição de ID 15369188, no prazo de 15 dias. 28 de setembro de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1015633-69.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)
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JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO MANA LTDA - ME (EXECUTADO)

CASA DE CARNE E PEIXARIA DO POVO LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 28 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente THALES 

BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de Secretaria Autorizado pelo 

Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1019250-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTINO ANTONIO DA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

ESTEVAO DE ARRUDA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEAN NOBRE COMERCIO E SERVICO DE LIMPEZA LTDA - ME (RÉU)

JOEVERTON SILVA DE JESUS (ADVOGADO(A))

JOSIAS DA SILVA JESUS (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para impugnar os 

Embargos Monitórios, no prazo de 15 (quinze) dias. 28 de setembro de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019418-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLINICA OTORRINO LTDA (REQUERENTE)

FERNANDO OLIVEIRA MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO OESTE IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA (REQUERIDO)

MAURICIO ALMEIDA JOPPERT (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias. 28 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006391-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PINHEDO HERNANDES (ADVOGADO(A))

EDUARDA CRISTINA DA SILVA ROCHA CAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 27 

de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038059-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ROBERTO ALFREDO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Requerente para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação, no prazo de 15 (quinze) dias. 27 

de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024061-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

PEDRO COFES NUNES (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. 

27 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente Gestor de Secretaria 

Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1025014-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIONE IZETE DE SOUZA GOMES (AUTOR(A))

ANGELA APARECIDA FREITAS FARIA ARAUJO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES (RÉU)

 

Vistos etc. Recebo a emenda da inicial contida em ID 15195166, bem como 

seus documentos. No mais, ao analisar os autos observo que a parte 

Autora não juntou o Contrato de Locação firmado entre as partes, mesmo 

alegando na exordial que o mesmo estaria em anexo. Assim, intime 

novamente a parte Requerente para que junte nos autos o referido 

documento, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do 

pedido de tutela de urgência. Após, venham os autos conclusos para 

decisão. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004458-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON DE SOUSA (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1004458-44.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DIEGO RONDON DE SOUSA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Observa-se que em petição de id. 14720373 o 

advogado que a subscreve representando a parte Autora não possui 

procuração nos autos, de modo que, intime-se a referida parte para 

providências no prazo legal. Cumpra-se. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022979-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JENIS SILVA DE LIMA 86604430200 (REQUERENTE)

JULIANA MORAIS ARTHUR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANE DE C. MARTINEZ - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre o 

mandado devolvido, no prazo de 05 (cinco) dias. 28 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013743-61.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRY POSSAMAI (EXEQUENTE)

CARMELINA POSSAMAI (EXEQUENTE)

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PUPIN (EXECUTADO)

 

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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 56 de 620



impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 15 dias. 28 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015296-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTFAST DISTRIBUIDORA E SERVICOS DE LIMPEZA EIRELI - ME (RÉU)

JOSIAS DA SILVA JESUS (RÉU)

ADCELI NOBRE DA SILVA JESUS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para efetuar o depósito 

da diligência, no prazo de 05 (cinco) dias, a fim de dar cumprimento no 

mandado, devendo a emissão da guia ser feita através do site 

www.tjmt.jus.br. 28 de setembro de 2018. Assinado Digitalmente 

BARBARA CALANDRINI LOPES JACOB Gestor de Secretaria Autorizado 

pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1024091-75.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LINDOLFO VILELA GARCIA (AUTOR(A))

RAFAEL ARRUDA VILELA GARCIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO ANTONIO SANCHES PICCOLI (RÉU)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para distribuir a Carta 

Precatória ou efetuar o preparo, no prazo de 05 dias. 28 de setembro de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002803-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIOVALDO DOMINGOS VICENTE (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12893162). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 13879985. Certidão de 

tempestividade em ID 13323217. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12893162, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12761760. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005303-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

MANOEL SANTANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando novamente a parte autora, através de seu patrono, para efetuar 

o pagamento das custas, conforme determinado em Sentença e cálculo 

feito pela contadoria, no prazo de 05 (cinco) dias , devendo a emissão da 

guia ser feita através do site www.tjmt.jus.br. 28 de setembro de 2018. 

Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE Gestor de 

Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024152-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

PAULO PRUDENTE POLIZEL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAMILLA VILELA (EXECUTADO)

FABIOLA DE FIGUEIREDO CALEGARI (EXECUTADO)

BRENO FERREIRA ALEGRIA (ADVOGADO(A))

VILELA & CALEGARI LTDA - ME (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte apresentar endereço atualizado 

da Requerida VILELA & CALEGARI LTDA - ME, no prazo 05 dias. 28 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: 1015136-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINIO POZZA JUNIOR (EXEQUENTE)

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GINCO URBANISMO LTDA (EXECUTADO)

joão carlos polisel (ADVOGADO(A))

 

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

impulsiono os autos para INTIMAR a parte Autora para manifestar-se 

sobre a petição de ID 15629057, no prazo de 15 dias. 28 de setembro de 

2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007896-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO CARMO RODRIGUES DE BRITO (REQUERENTE)

GASPAR ALVES PINTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO PEREIRA AJALA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)
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ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Nos termos do Provimento nº 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito, 

intimando a parte autora, através de seu patrono, para manifestar sobre a 

correspondência devolvida, no prazo de 05 (cinco) dias. 28 de setembro 

de 2018. Assinado Digitalmente THALES BARBOZA VENTORIM RUBIALE 

Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1034388 Nr: 38824-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAISE CARMEM SANTOS ALVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483/O, MARCELO BARROS LOPES - OAB:OAB/MT 9.462

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MG - 76696

 Vistos etc.

Observa-se que a Requerida não pugnou pela produção de outras provas 

além das carreadas aos autos e, embora tenha sido designada audiência 

de instrução e julgamento, a Requerente não arrolou testemunhas.

Desta forma, e por ser irrelevante o depoimento pessoal das partes para a 

solução da controvérsia, suspendo a realização da audiência instrutória.

Ressalta-se que incumbe ao juiz indeferir as diligências inúteis e 

protelatórias, nos termos do artigo 370, paragráfo único, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes da presente e, após, venham os autos conclusos 

para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1075871 Nr: 57890-63.2015.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SARAGIOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSMAR DIAS DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO DE PERBOYRE BONILHA 

- OAB:OAB/MT 3844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12.709/MT, CRISTIANE GEORGIA ALVES DE CARVALHO - 

OAB:14.515/MT

 Vistos etc.

Defiro a assistência judiciária gratuita pleiteada pelo Embargado (fl. 39), 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Observa-se que o Embargante pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

(fl. 69) e o Embargado não pugnou pela produção de provas no momento 

oportuno (intimação da decisão de fl. 70).

Além disso, embora tenha sido designada audiência de instrução e 

julgamento, as partes não arrolaram testemunhas.

Desta forma, e por ser irrelevante o depoimento pessoal das partes para a 

solução da controvérsia, suspendo a realização da audiência instrutória.

Ressalta-se que incumbe ao juiz indeferir as diligências inúteis e 

protelatórias, nos termos do artigo 370, paragráfo único, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes da presente e, após, venham os autos conclusos 

para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1032782 Nr: 37981-35.2015.811.0041

 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: CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, MARCOS BARBOSA CASTRO PASSARE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825/MT, HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR - 

OAB:67.287/OAB-PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHA 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Vistos etc.

Observa-se que as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide 

(fls. 83/84). Além disso, embora tenha sido designada audiência de 

instrução e julgamento, as partes não arrolaram testemunhas.

Desta forma, e por ser irrelevante o depoimento pessoal das partes para a 

solução da controvérsia, suspendo a realização da audiência instrutória.

Ressalta-se que incumbe ao juiz indeferir as diligências inúteis e 

protelatórias, nos termos do artigo 370, paragráfo único, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes da presente e, após, venham os autos conclusos 

para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1062200 Nr: 51975-33.2015.811.0041

 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: CLAUDINEI DE OLIVEIRA MARINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL MAGNO MORO SILVA - 

OAB:12.399-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que as partes não pugnaram pela produção de outras provas 

além das carreadas aos autos, no momento oportuno (fl. 96). Além disso, 

embora tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, as 

partes não arrolaram testemunhas.

Desta forma, suspendo a realização da audiência instrutória.

Ressalta-se que incumbe ao juiz indeferir as diligências inúteis e 

protelatórias, nos termos do artigo 370, paragráfo único, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes da presente e, após, venham os autos conclusos 

para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1029181 Nr: 36412-96.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. F. RIBEIRO ME, LEONARDO FINNI RIBEIRO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA LENZA LANA - 

OAB:10.991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINE DE OLIVEIRA 

FLORÊNCIO - OAB:10.467/MT, DENNER B. MASCARENHAS BARBOSA - 

OAB:13.245-A/MT

 Vistos etc.

Observa-se que a Requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

(fl. 126) e, embora tenha sido designada audiência de instrução e 

julgamento, a Requerente não arrolou testemunhas.

Desta forma, e por ser irrelevante o depoimento pessoal das partes para a 

solução da controvérsia, suspendo a realização da audiência instrutória.

Ressalta-se que incumbe ao juiz indeferir as diligências inúteis e 

protelatórias, nos termos do artigo 370, paragráfo único, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes da presente e, após, venham os autos conclusos 

para sentença.

No mesmo prazo, a Requerida deverá, caso queira, se manifestar dos 

documentos juntados pela Requerente.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo
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 Cod. Proc.: 1040547 Nr: 41882-11.2015.811.0041

 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: LINDOMAR ALVES AMORIM

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

SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gislaine Crispim de Faria 

Cruz - OAB:16988/MT, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/SC 8927, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - 

OAB:19081-A, RAFAEL FURTADO AYRES - OAB:17380, SÉRVIO TÚLIO 

BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Observa-se que as partes não pugnaram pela produção de outras provas 

além das carreadas aos autos, no momento oportuno (fls. 60/62). Além 

disso, embora tenha sido designada audiência de instrução e julgamento, 

as partes não arrolaram testemunhas.

Desta forma, suspendo a realização da audiência instrutória.

Ressalta-se que incumbe ao juiz indeferir as diligências inúteis e 

protelatórias, nos termos do artigo 370, paragráfo único, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes da presente e, após, venham os autos conclusos 

para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1066116 Nr: 53713-56.2015.811.0041

 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: ELISABETH MARY DA SILVA VIEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Diante do exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial 

da Ação para: 01) Declarar a inexistência do débito mencionado na inicial, 

tornando definitiva a tutela antecipada deferida em fls. 18/21; 02) 

Condenar a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a 

título de reparação por danos morais sofridos pela Requerente, com a 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento 

danoso, e correção monetária pelo índice INPC desde a prolação da 

presente; e, 03) Condenar a Requerida ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como, em honorários advocatícios que arbitro 

em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do 

artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Transitado em julgado a 

presente decisão, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

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

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 917917 Nr: 42004-58.2014.811.0041

 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: URBANA OPERAÇÕES E PLANEJAMENTO IMOBILIARIO 

LTDA

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

SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO GOMES DE ALMEIDA - 

OAB:5.985/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISMÁRIO MOURA 

VASCONCELOS - OAB:10624

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do requerido 

para manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 34735 Nr: 13341-56.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERYS MARLY SLHESSARENKO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO GAZETA DE COMUNICAÇÕES - TV 

GAZETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE SLHESSARENKO - 

OAB:109087-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Veloso V. 

Marcondes - OAB:3599-B, CLÁUDIO STÁBILE RIBEIRO - 

OAB:3.213/MT, DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - UNIJURIS - 

OAB:6.199/MT, MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STÁBILE - 

OAB:5930/MT, PEDRO MARCELO DE SIMONE - OAB:3937/MT

 Certifico que intimo as partes acerca da data designada para realização 

do leilão judicial do imóvel penhorado nos autos, a ser realizado nos dias 

09 e 18/10/2018 e que o edital se encontra publicado na edição do DJE n. 

10342, disponibilizado no dia 20/09/2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1083834 Nr: 3371-07.2016.811.0041

 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: MAYARA CAROLINA DOMINGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS AVENIDA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO CESAR GOMES DO 

CARMO - OAB:16409

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALÉRIA CRISTINA BAGGIO 

DE CARVALHO RICHTER - OAB:4676/MT

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a intimação das partes acerca da data da perícia a ser realizada 

pelo Dr. Reinaldo Prestes, no dia 05/11/2018, a partir das 07h30m, por 

ordem de chegada, devendo o(a) autor(a) comparecer no Centro Médico 

CPA, localizado na Rua Pelotas, Quadra 05, lote 07 - CPAI (fundos do 

terminal rodoviário) telefone: 3641-7100, portando seus documentos 

pessoais, atestados e exames complementares (radiografias) que por 

ventura possa ser úteis a confecção do laudo pericial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1086224 Nr: 4393-03.2016.811.0041

 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: VERA LUCIA ATANAZIO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCARD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado, PRISCILA DOS SANTOS DUARTE 

para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e as 

penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC, tendo em vista que retirou os autos em 

carga e este deve ser devolvido no mesmo dia..

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 840892 Nr: 45217-09.2013.811.0041

 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: GISELE DIAS DE OLIVEIRA FONSECA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:OAB/MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HORÁCIO PERDIZ PINHEIRO 

NETO - OAB:157.407-SP, RODRIGO NUNES - OAB:144.766/OAB-SP

 Nos termos da Legislação Vigente e do Provimento nº 56/2007 – CGJ, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado EMÍLIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO 
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SILVA, para proceder a devolução dos autos, conforme art. 234, caput, e 

as penalidade dos §§ 2º e 3º do CPC, tendo em vista que retirou os autos 

em carga rápida e este deve ser devolvido no mesmo dia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 912137 Nr: 38271-84.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPOLIO DE EVARISTO FLORENTINO BUENO, 

EDEVANILCE DA CONCEIÇÃO BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ FRANCISCO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA MARIA CARVALHO - 

OAB:7931/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSO FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:3342-A/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para que, 

querendo, impugnar a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1094542 Nr: 8219-37.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAO BENEDITO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HANNAH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 

LTDA, JORGE ABDUL AHAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GONÇALO ADÃO DE ARRUDA 

SANTOS - OAB:16.472/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renata Toller Conde - 

OAB:14.240B

 Vistos etc.

Diante do deferimento das férias regulares desta Magistrada a serem 

usufruídas no período compreendido entre os dias 03/10/2018 a 

02/11/2018, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 

de abril de 2019, às 14hr 30min.

Intimem-se as partes e seus advogados, ressaltando que cada parte 

deverá informar as suas testemunhas (artigo 455 do Código de Processo 

Civil).

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Além disso, intime-se a Requerida para que manifeste, no prazo legal, 

acerca do contido em fls. 322/325.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1076330 Nr: 58138-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ MARQUES DA SILVA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARYENE DOS SANTOS CRISTO 

- OAB:20.933/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MAIZA KESSLER DOS 

SANTOS - OAB:18.288, THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Vistos etc.

Diante do deferimento das férias regulares desta Magistrada a serem 

usufruídas no período compreendido entre os dias 03/10/2018 a 

02/11/2018, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 18 

de abril de 2019, às 15hr30min.

Intimem-se as partes e seus advogados, ressaltando que cada parte 

deverá informar as suas testemunhas (artigo 455 do Código de Processo 

Civil).

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1038437 Nr: 40801-27.2015.811.0041

 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: JOAO ROBERTO DE VASCONCELOS, ÂNGELA MARIA 

GUEDES VASCONCELOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLON DE LATORRACA 

BARBOSA - OAB:4978/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

Diante do deferimento das férias regulares desta Magistrada a serem 

usufruídas no período compreendido entre os dias 03/10/2018 a 

02/11/2018, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de abril de 2019, às 14hr30min.

Intimem-se as partes e seus advogados, ressaltando que cada parte 

deverá informar as suas testemunhas (artigo 455 do Código de Processo 

Civil).

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 456256 Nr: 27083-36.2010.811.0041

 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: GLEYDSON RAUFF AMORIM DA SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A

 Certifico que não consta valores vinculados ao feito depositados na conta 

única, assim intimo o requerido para que se manifeste no prazo de 05 

(cinco) dias, em não havendo manifestação no prazo, o feito será 

devolvido ao arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1057286 Nr: 49672-46.2015.811.0041

 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: CREUSA FERNANDES DE OLIVEIRA

 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Vistos etc.

Observa-se que a Requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

(fl. 94) e, embora tenha sido designada audiência de instrução e 

julgamento, a Requerente não arrolou testemunhas.

Desta forma, e por ser irrelevante o depoimento pessoal das partes para a 

solução da controvérsia, suspendo a realização da audiência instrutória.

Ressalta-se que incumbe ao juiz indeferir as diligências inúteis e 

protelatórias, nos termos do artigo 370, paragráfo único, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes da presente e, após, venham os autos conclusos 

para sentença.

A Defensoria Pública deverá ser intimada na forma da lei.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1065471 Nr: 53412-12.2015.811.0041
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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: ANA MARINHO DE SIQUEIRA

 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT, OZANA BAPTISTA GUSMÃO - 

OAB:4.062/MT

 Vistos etc.

Observa-se que a Requerida pugnou pelo julgamento antecipado da lide 

(fl. 105) e, embora tenha sido designada audiência de instrução e 

julgamento, a Requerente não arrolou testemunhas.

Desta forma, e por ser irrelevante o depoimento pessoal das partes para a 

solução da controvérsia, suspendo a realização da audiência instrutória.

Ressalta-se que incumbe ao juiz indeferir as diligências inúteis e 

protelatórias, nos termos do artigo 370, paragráfo único, do Código de 

Processo Civil.

Intimem-se as partes da presente e, após, venham os autos conclusos 

para sentença.

A Defensoria Pública deverá ser intimada na forma da lei.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1064575 Nr: 52997-29.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075/MT, ARIANE GOMES PAVEZI - OAB:14-035, barbara 

calandrini - OAB:20156/0, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15.156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB:7725/MT, THALISSON GAYVA MORAES - OAB:18846

 Vistos etc.

Diante do deferimento das férias regulares desta Magistrada a serem 

usufruídas no período compreendido entre os dias 03/10/2018 a 

02/11/2018, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 23 

de abril de 2019, às 15hr30min.

Intimem-se as partes da presente, ressaltando que cada parte deverá 

informar as suas testemunhas (artigo 455 do Código de Processo Civil).

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1047952 Nr: 45397-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERICK ADRIAN SILVA MARQUES EIRELLI-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDA M. DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT, SILVIA GUIDES MACHADO - OAB:20895/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BARINI NETO - 

OAB:20133/MT

 Vistos etc.

Diante do deferimento das férias regulares desta Magistrada a serem 

usufruídas no período compreendido entre os dias 03/10/2018 a 

02/11/2018, bem como, pela necessidade de realização em conjunto com a 

audiência do feito em apenso, cód. 1066234, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 24 de abril de 2019, às 14hr30min.

Retifico a decisão de fl. 104 para determinar que as partes apresentem o 

rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, conforme estabelece o artigo 357, 

§4º, do Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes da presente, ressaltando que cada parte deverá 

informar as suas testemunhas da solenidade (artigo 455 do Código de 

Processo Civil).

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1066234 Nr: 53792-35.2015.811.0041

 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: ANA MÔNICA CAMPOS MESQUITA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK ADRIAN SILVA MARQUES EIRELLI-ME, 

APARECIDA M. DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO CAMPOS MESQUITA 

- OAB:19.640

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO BARINI NETO - 

OAB:20133/MT, MARCELO THOME DA CRUZ - OAB:17.851, SIDNEY 

BERTUCCI - OAB:4319-A/MT, SILVIA GUIDES MACHADO - 

OAB:20895/O

 Vistos etc.

Estando o feito na fase do artigo 357 do Código de Processo Civil, passo 

às análises necessárias.

Observa-se que a requerida Erick Adrian Silva Marques Eirelli – ME arguiu, 

em sede de preliminar, a ausência de interesse de agir da Requerente.

 Todavia, resta em evidência que a matéria arguida se confunde com a 

questão de mérito suscitada nas defesas, razão pela qual será apreciada 

no momento oportuno.

Tratando-se de vício sanável, determino que a requerida Aparecida M. da 

Silva ME seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, regularizar sua 

representação processual.

No mais, sendo as partes legítimas e inexistindo preliminar ou prejudicial a 

ser apreciada, dou o feito por saneado.

Defiro a produção de prova testemunhal pleiteada (fls. 167/168).

Para tanto, designo audiência de instrução, debates e julgamento para o 

dia 24 de abril de 2019, às 14hr30min, a ser realizada em conjunto com a 

audiência designada no feito em apenso, cód. 1047952.

As partes deverão apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, 

conforme estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e 

informar suas testemunhas da solenidade, nos termos do artigo 455 do 

mesmo Código.

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 795599 Nr: 1937-85.2013.811.0041

 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: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANTANAL TRANSPORTE URBANO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:20.171, LEONARDO DA SILVA CRUZ - OAB:6.660

 Vistos etc.

Diante do deferimento das férias regulares desta Magistrada a serem 

usufruídas no período compreendido entre os dias 03/10/2018 a 

02/11/2018, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 11 

de março de 2019, às 14hr30min.

Intimem-se as partes da presente, ressaltando que cada parte deverá 

informar as suas testemunhas (artigo 455 do Código de Processo Civil).

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 925879 Nr: 47052-95.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMÃO ENEAS PEREIRA DE LIMA, VALQUIRIA 
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APARECIDA REBESCHINI LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUBELLO CONSTRUÇÃO, 

INCORPORAÇÃO E VENDAS LTDA ME, FRANCISCO KLEBER DA SILVA, 

ELDEMAR LUIZ TONIAL, TMS CONSTRUTORA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEWRI REBESCHINI DE LIMA - 

OAB:15.911, VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - 

OAB:10.520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7.504/MT, JOSÉ 

MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247, LISIANE VALÉRIA LINHARES 

SCHMIDEL - OAB:9358/MT, RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 Vistos etc.

Diante do deferimento das férias regulares desta Magistrada a serem 

usufruídas no período compreendido entre os dias 03/10/2018 a 

02/11/2018, redesigno a audiência de instrução e julgamento para o dia 25 

de fevereiro de 2019, às 14hr30min.

Intimem-se as partes da presente, ressaltando que cada parte deverá 

informar as suas testemunhas (artigo 455 do Código de Processo Civil).

Arrolada testemunha que reside em comarca diversa, expeça-se carta 

precatória para realização de sua oitiva.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1058089 Nr: 50101-13.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FRANCA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO 

DO BANCO DO BRASIL PREVI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - 

OAB:5653/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIUS BARROS 

OTTONI - OAB:DF/16.785, RENATO LÔBO GUIMARÃES - OAB:14.517 DF

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar o patrono do requerido 

para manifestar acerca dos Embargos de Declaração no prazo de 05 

(cinco) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1132341 Nr: 24031-22.2016.811.0041

 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: ALEXSSANDRO NEVES BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL RACHEWSKY SCHEIR - 

OAB:16449/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9494, 

GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, havendo concordância a parte 

Requerida deverá efetuar o depósito judicial referente ao montante dos 

honorários, no prazo de 15 (quinze) dias.

Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 893467 Nr: 25542-26.2014.811.0041

 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: JBDML, ELLYSANDRA DE MELO LUIZ DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALYRIO CARDOSO NETO - 

OAB:12.340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:91311/SP, EDUARDO LUIZ BROCK - OAB:OAB/SP 91311, FABIO 

RIVELLI - OAB:OAB/SP 297.608, SOLANO DE CAMARGO - 

OAB:149754/SP

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de 

cinco dias.

 Bruno Rodrigues Fermino

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 810880 Nr: 17374-69.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIEIRA SANCHES

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CECILIANA MARIA FANTINATO 

VIEIRA - OAB:8.464/MT, NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - 

OAB:11623-A, NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA - OAB:4811

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

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

OAB:7.627-A

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

impulsiono os com a finalidade de intimar a parte Autora para manifestar 

acerca do cumprimento voluntário da sentença, no prazo de cinco dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 405523 Nr: 37072-03.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OTILIA BUTAKKA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALDER MORAIS COELHO, WALDEBRAND 

DA SILVA COELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIKE ARTUR RIBEIRO VIANNA 

QUINTO - OAB:13150/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:18790/O

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1027557 Nr: 35594-47.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIX E FONTES ADVOGADOS E ASSOCIADOS, 

ARIANE MARTINS FONTES, ALENCAR FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPM CONSTRUÇÃO, ISAIAS PEREIRA MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALENCAR FELIX DA SILVA - 

OAB:7507/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 714695 Nr: 8977-89.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUPER SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS S/A
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOMEL ENGENHARIA COMÉRCIO E INDÚSTRIA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:128.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIANE RODRIGUES 

HABOWSKY - OAB:34.206 OAB/SC, PAULO MORAIS LOPES - 

OAB:33987 OAB/PR, THAMARA GROSSL RABELO - OAB:28.510 

OAB/SC

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1132896 Nr: 24205-31.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO EDILSON MANOSSO

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12.358/MT

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

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

OAB:7.627-A, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:OAB/MT 15.661

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

impulsiono os autos para INTIMAR as partes a se manifestarem acerca da 

proposta dos honorários periciais, havendo concordância a requerida 

deverá efetuar o depósito judicial referente ao montante dos honorários, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1106406 Nr: 13128-25.2016.811.0041

 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: RESIDENCIAL PARK DIPLOMATA, MIRIAM GOMES DA 

SILVA GRAÇAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLAV GUSTAV SCHRODER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão da Carta Precatória, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 234967 Nr: 4107-74.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERDINANDI VIAGENS E TURISMO LTDA - CESUTUR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO BUENO TAVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DONIZETI CAPELETO - 

OAB:10471/MT, GILDO CAPELETO - OAB:7288-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR RIBEIRO - 

OAB:5.127/MT

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

impulsiono os autos intimando o patrono do autor para dar prosseguimento 

no feito, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Franciely Fonseca

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 388061 Nr: 23728-52.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REMY ALVES CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGILIZE SERVIÇOS DE ENTREGA E 

TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AROLDO FERNANDES DA LUZ - 

OAB:9492, EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - OAB:11655/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADAUTO JUAREZ CARNEIRO 

NETO - OAB:16.252

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

Ingrid Peres

 Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 40348 Nr: 12110-91.2001.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NUNES E ARRUDA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CERÂMICA SÃO GONÇALO, AILTON 

FERNANDO FERREIRA, PAULO DE TARSO VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ALGEMIRO MARQUES DE 

ARAÚJO - OAB:12247

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão do Oficial de Justiça, no prazo de cinco 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 242985 Nr: 11451-09.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAS LOCAÇÃO DE GUINCHOS E GUINDASTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHEFE DA COORDENARIA DE FISCALIZAÇÃO 

TRIBUTÁRIA DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL GERMANO DE CAMPOS 

NETO - OAB:OAB/MT 17.002

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CÉLIO GARCIA - 

OAB:2.809/MT

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

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Certidão da Carta Precatória no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 389884 Nr: 25229-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA, OZANA 

BAPTISTA GUSMÃO, CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE S/A - 

GRUPO ENERGISA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USIBRAS -USINA BRASILEIRA DE BORRACHA 

INDÚSTRIA E COMÉRCIO L

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 
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impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte Autora para 

manifestar acerca da Correspondência devolvida no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1165086 Nr: 37963-77.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELSON GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR DE CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:10.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.194-A/MT

 Vistos etc.

Considerando que a parte Requerente concordou com o valor depositado 

pela Requerida, restando cumprida na integralidade a obrigação fixada, 

defiro a expedição de alvará judicial para liberação da importância 

depositada nos autos, conforme pleiteado (fl. 188), mediante o decurso de 

prazo recursal da presente.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se. Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1218132 Nr: 10894-36.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR LUIZ SILVA CURVO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO DALTRO MOREIRA 

SILVA - OAB:10208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-A, RODRIGO POUSO MIRANDA - OAB:12.333

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

impulsiono os autos para INTIMAR o advogado da parte autora, para 

manifestar acerca da ausência do autor na perícia designada, no prazo de 

05 (cinco) dias, comprovando através de documentos a impossibilidade do 

comparecimento.

Ingrid Peres

Estagiária de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1034772 Nr: 38983-40.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA MARIA DE FIGUEIREDO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISMOBRAS IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E 

DISTRIBUIÇÃO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA ( MV SHOP 

CARTÕES CITY LAR), LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA, A. J 

CARRIJO-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BÁRBARA LENZA LANA - 

OAB:10.991/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROSENTHAL - 

OAB:OAB/SP 146730, GLAUBER EDUARDO DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8.890, WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:23167/A

 Desta feita, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa A. J. 

Carrijo – ME e Dismobrás – Importação, Exportação e Distribuição de 

Móveis e Eletrodomésticos S/A (City lar). Legítimas as partes e estando 

devidamente representadas, bem como, inexistindo prejudicial de mérito a 

ser sanada, dou o feito por saneado. Fixo os pontos controvertidos em: 

01) A existência de defeito no computador, marca LG, modelo V720-M 

BK33P1; e 02) A ocorrência dos danos morais. Para solução das 

controvérsias acima determino a produção de prova testemunhal, bem 

como o depoimento pessoal da Requerente e dos representantes legais 

das Requeridas. Diante do deferimento das férias regulares desta 

Magistrada a serem usufruídas no período compreendido entre os dias 

03/10/2018 a 02/11/2018, redesigno a audiência de instrução e julgamento 

designada à fl.186 para o dia 25 de abril de 2019, às 14hr30min. 

Intimem-se pessoalmente a Requerente e as Requeridas para que 

compareçam ao ato, sob pena de confissão. As partes deverão 

apresentar o rol de testemunhas em 15 (quinze) dias, conforme 

estabelece o artigo 357, §4º, do Código de Processo Civil, e deverão 

informar as suas testemunhas da referida solenidade, nos termos do 

artigo 455 do mesmo Código. Arrolada testemunha que reside em comarca 

diversa, expeça-se carta precatória para realização de sua oitiva. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tatiane Colombo

 Cod. Proc.: 1068514 Nr: 54766-72.2015.811.0041

 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: ESCOLA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL UNI SAT 

LTDA. – CURSOS UNISAT – COLÉGIO ABRAHAM LINCOLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLE AVILA ALMEIDA 

GAMA MARTINS - OAB:14442/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO MATZENBACHER 

ZARPELON - OAB:335279/SP, HENRIQUE DE DAVID - OAB:84.740

 Vistos etc.

De início, observo que este Juízo já havia determinado a produção de 

prova pericial ao sanear o feito, conforme se vê na decisão proferida á fl. 

63, portanto, revogo a decisão de fl. 84 em razão da mesma ter sido 

proferida de forma equivocada.

 Dando continuidade do feito, verifico que a Requerente Escola de 

Formação Unisat Ltda – Cursos Unisat – Colégio Abraham Lincoln interpôs 

Embargos de Declaração de fls. 64/65, alegando a existência de omissão 

deste Juízo na decisão de fl. 84, sob o argumento de que a mesma deixou 

a entender que apenas a prova pericial seria suficiente para o deslinde 

dos autos.

 Recebo os embargos declaratórios acima identificados, pois interpostos 

no prazo legal, pelo que passo a analisá-los.

Sabe-se que os embargos declaratórios previstos no artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, visam afastar a obscuridade, a contradição e a 

omissão, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada.

Na hipótese, resta em evidência a existência de omissão na decisão 

proferida em fl. 84, pois este Juízo ao proferir a mesma, por um equívoco, 

não constou no corpo da decisão que as demais provas pleiteadas pelas 

partes seriam analisadas após a produção da prova pericial.

Logo, o acolhimento dos embargos declaratórios faz-se necessário, a fim 

de sanar a omissão acima apontada.

 Posto isto, nos termos do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo 

Civil, acolho os embargos declaratórios opostos para acrescentar na 

decisão de fl. 84, o seguinte parágrafo:

“Após a produção da prova pericial, venham os autos conclusos para 

continuidade da fase instrutória se necessário, oportunidade que serão 

apreciados os demais pedidos de produção de prova, sem prejuízo de 

julgamento antecipado da lide.”

No mais, permanece inalterada a decisum de fl. 84.

 Por fim, considerando a impugnação aos honorários periciais apresentada 

pela parte Requerida em fls. 81/82, intime-se novamente o Perito nomeado 

para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, venham os autos conclusos para decisão.

Intimem-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010744-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE ARAUJO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12713139). A parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 12741919. Certidão de 

tempestividade em ID 13236880. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12713139, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12517456. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006239-04.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MICHEL ROBERT SOARES CORREA (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12710066). A parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 12741326. Certidão de 

tempestividade em ID 13237030. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12710066, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12607122. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020613-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA REIS DE QUEIROZ (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12748572). A parte 

Embargada não apresentou contrarrazões, mesmo intimada (ID 13765250). 

Relatado o necessário. Decido. Recebo os embargos declaratórios, pois 

tempestivos. A parte embargante elege matéria já superada no feito para 

reabertura de discussão, pois, a decisão recorrida é clara ao fixar os 

honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo 

Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi devidamente fundamentada (art. 93, 

inciso IX da Constituição da República), não havendo qualquer omissão ou 

contradição a ser aclarada por este recurso. É cediço que os embargos 

declaratórios previsto no artigo 1.022, e seus incisos, do Código de 

Processo Civil, visam apenas afastar a obscuridade, a contradição e a 

omissão, sendo denominado recurso de fundamentação vinculada. O que 

se vê do presente embargos de declaração é a irresignação em relação 

ao conteúdo da decisão, que por sua vez, é tema a ser discutido na via e 

jurisdição própria, pois propugna a rediscussão da decisão proferida. 

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou 

obscuridade justificadora deste recurso, pois havendo irresignação de 

fundo, o recurso cabível é outro que não o presente. Neste sentido é o 

entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO VERIFICADA - 

REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12748572, haja vista a 
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inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12606721. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019101-41.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL AUGUSTO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12734797). A parte 

Embargada não apresentou contrarrazões em ID 12740686. Certidão de 

tempestividade em ID 13324472. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12734797, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12570440. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015191-06.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA DAIANY OLIVEIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12740287). A parte 

Embargada não apresentou contrarrazões em ID 12765116. Certidão de 

tempestividade em ID 13324574. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil, bem como sua condenação integral ao 

pagamento nos ônus de sucumbência. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12740287, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12571060. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016623-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOSE FERREIRA DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12727735). A parte 

Embargada não apresentou contrarrazões em ID 12740001. Certidão de 

tempestividade em ID 13324748. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 
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JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12727735, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12139726. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022138-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIO PRUDENCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12708976). A parte 

Embargada não apresentou contrarrazões em ID 12741105. Certidão de 

tempestividade em ID 13325942. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12708976, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12519542. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012324-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

LINO DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12748534). Certidão de 

tempestividade em ID 13238199. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12748534, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12619629. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015168-60.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

SILVIO PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 13096209). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 13323429. Certidão de 

tempestividade em ID 13756270. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 
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artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 13096209, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12793082. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016538-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE LINS DA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 13133219). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 13323579. Certidão de 

tempestividade em ID 13756305. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 13133219, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12795595. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004704-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE DE OLIVEIRA LOURENCO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente, bem como a distribuição do 

ônus sucumbencial não observou o artigo 86 do Código de Processo Civil 

(ID 13060043). A Parte Embargada apresentou contrarrazões em ID 

13324167. Certidão de tempestividade em ID 13757189. Relatado o 

necessário. Decido. Recebo os embargos declaratórios, pois tempestivos. 

A parte embargante elege matéria já superada no feito para reabertura de 

discussão, pois, a decisão recorrida é clara ao fixar os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos 

parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, 

bem como a responsabilidade integral da Requerida, ora Embargante, pelo 

ônus sucumbencial. Ou seja, a decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada por este 

recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no artigo 1.022, 

e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas afastar a 

obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado recurso de 

fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos de 

declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que por 

sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois propugna 

a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a existência de 

contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, pois 

havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro que não o 

presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO 

VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 13060043, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12807118. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018587-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER RODRIGO DE JESUS (AUTOR(A))

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO
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Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12878351). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 13494659. Certidão de 

tempestividade em ID 13322891. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12878351, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12743541. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012304-15.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

AGRIPINO DE PINHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs embargos 

declaratórios em face da sentença proferida nos autos, afirmando que a 

sentença possui vícios. Certificada a tempestividade dos Embargos de 

Declaração, os autos vieram conclusos para decisão. Relatado o 

necessário. Decido. Sendo tempestivos os Embargos opostos, os recebo 

e passo a apreciá-los. A parte embargante elege matéria já superada no 

feito para reabertura de discussão, uma vez que a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, é o denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - 

OMISSÃO NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO 

DO JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME 

DE PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE 

- RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, entendo que os embargos declaratórios 

não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, uma vez 

que foi fundamentada por motivos suficientes para julgar a matéria 

alegada, expressando dessa forma o convencimento deste Juízo. Diante 

do exposto, REJEITO os presentes embargos declaratórios de ID 

12953503, haja vista a inexistência de omissão, obscuridade ou 

contradição na sentença de ID 12763131. Cumpra-se conforme a decisum 

recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011619-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DERIVALDO BORGES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 13202879). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 13296146. Certidão de 

tempestividade em ID 13831832. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 13202879, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 69 de 620



13069296. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000518-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

JONADABE VIEIRA MARENCIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente, bem como a distribuição do 

ônus sucumbencial (ID 12751397). A Parte Embargada apresentou 

contrarrazões em ID 13882259. Certidão de tempestividade em ID 

13311505. Relatado o necessário. Decido. Recebo os embargos 

declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege matéria já 

superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão recorrida 

é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre 

o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. De igual modo, a sentença é clara ao determinar 

a responsabilidade integral do ônus sucumbencial em desfavor da parte 

Requerida, ora Embargante. Ou seja, a decisão objurgada foi devidamente 

fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da República), não 

havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada por este 

recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no artigo 1.022, 

e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas afastar a 

obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado recurso de 

fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos de 

declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que por 

sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois propugna 

a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a existência de 

contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso, pois 

havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro que não o 

presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO NÃO 

VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO 

ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE PONTO A 

PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - RECURSO 

DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício alegado pela 

parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos embargos 

declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio para reanálise 

de matéria e não serve para adequar o julgado ao entendimento da parte. 

O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses 

suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já 

encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 

169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª 

Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 

22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12751397, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12619893. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021415-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIENE MARCONDES PINHO (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):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 13557524). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 14026151. Certidão de 

tempestividade em ID 13764658. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 13557524, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

13090565. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003661-68.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

FABIANO DE JESUS SOUZA (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))

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12953351). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 13956355. Certidão de 

tempestividade em ID 13352336. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 
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NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12953351, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12764972. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003881-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA ROSA DA SILVA (AUTOR(A))

SINTHIA BERETTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

TATIANE COLOMBO

 

Vistos etc. Porto Seguro Cia de Seguros Gerais opôs Embargos de 

Declaração, alegando a existência de vícios na sentença prolatada nos 

autos, sob o argumento de que os honorários advocatícios de 

sucumbência foram arbitrados indevidamente (ID 12861266). A Parte 

Embargada apresentou contrarrazões em ID 13956423. Certidão de 

tempestividade em ID 13351875. Relatado o necessário. Decido. Recebo 

os embargos declaratórios, pois tempestivos. A parte embargante elege 

matéria já superada no feito para reabertura de discussão, pois, a decisão 

recorrida é clara ao fixar os honorários advocatícios em 10% (dez por 

cento) sobre o valor da causa, nos parâmetros estabelecidos no artigo 85, 

§2º, do Código de Processo Civil. Ou seja, a decisão objurgada foi 

devidamente fundamentada (art. 93, inciso IX da Constituição da 

República), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser aclarada 

por este recurso. É cediço que os embargos declaratórios previsto no 

artigo 1.022, e seus incisos, do Código de Processo Civil, visam apenas 

afastar a obscuridade, a contradição e a omissão, sendo denominado 

recurso de fundamentação vinculada. O que se vê do presente embargos 

de declaração é a irresignação em relação ao conteúdo da decisão, que 

por sua vez, é tema a ser discutido na via e jurisdição própria, pois 

propugna a rediscussão da decisão proferida. Assim, não vislumbro a 

existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste 

recurso, pois havendo irresignação de fundo, o recurso cabível é outro 

que não o presente. Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO 

NÃO VERIFICADA - REANÁLISE DE MATÉRIA E ADEQUAÇÃO DO 

JULGADO AO ENTENDIMENTO DA PARTE - IMPOSSIBILIDADE - EXAME DE 

PONTO A PONTO DAS ALEGAÇÕES DAS PARTES - DESNECESSIDADE - 

RECURSO DESPROVIDO - ACÓRDÃO MANTIDO. A ausência do vício 

alegado pela parte, no caso a omissão, impõe o desprovimento dos 

embargos declaratórios propostos que, inclusive, não é o meio próprio 

para reanálise de matéria e não serve para adequar o julgado ao 

entendimento da parte. O julgador não está obrigado a examinar ponto por 

ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais 

arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção 

(STJ AI 169.073-SP). (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 

11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de 

Julgamento: 22-02-2011). Logo, estando a decisão recorrida devidamente 

fundamentada, expressando o convencimento deste Juízo, REJEITO os 

presentes embargos declaratórios de ID 12861266, haja vista a 

inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na sentença de ID 

12769885. Cumpra-se conforme a decisão recorrida. Intimem-se.

7ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032521-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA DA SILVA REZENDE (ADVOGADO(A))

DEVANIL LOUZADA DA CRUZ ARAUJO 51340739100 (REQUERENTE)

FABIAN FEGURI (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DEVANIL LOUZADA DA CRUZ ARAUJO OAB - 513.407.391-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais com 

Repetição do Indébito, onde a parte requerente declara não ter condições 

financeiras de arcar com as despesas processuais, anexando ao pedido 

o documento probatório necessário. Dessa forma, presumindo como 

verdadeira a condição econômica declarada nos autos, fundamentado no 

que dispõe o § 3º do artigo 99 do NCPC, defiro a parte requerente a 

Gratuidade da Justiça. 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, a 

qual deverá ser realizada no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da 

Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro 

Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 3648-6575, E-mail: 

central.capital@tjmt.jus.br. Agendada a conciliatória, cite-se a 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-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1032474-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARMELITA DA CONCEICAO SALES (REQUERENTE)

SEVERINO EGIDIO DE SALES (REQUERENTE)

DAVID DA SILVA BELIDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, O pedido de Alvará para levantamento de valores depositados em 

conta bancária de pessoa já falecida, de acordo com a Resolução nº 

004/2014 – CGJ-MT, trata-se de matéria de competência da Vara 

Especializada de Família e Sucessões de Cuiabá-MT, para onde determino 

a redistribuição do presente feito, com as homenagens deste Juízo. 

Intimem-se os requerentes. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032383-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

RUBENS GOMES DE SOUZA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032524-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

IVONE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 
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rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032259-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GLICERIO PINHEIRO JUNIOR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032375-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

DAIANA DE OLIVEIRA CORREA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 
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SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas  0800 022 1204,  Ouv idor ia  0800  0219135 ,  s i te 

www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032496-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TALIS ROBERTO LIMA ALENCAR (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, 

promovida em desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde a 

parte requerente pretende o recebimento da presente demanda sem a 

apresentação do protocolo do procedimento pleiteado na via 

administrativa, alegando recusa no recebimento pela parte requerida. Em 

que pesem as alegações apresentadas pela parte requerente, sabe-se 

que a provocação do Poder Judiciário após percorrer a via administrativa, 

em demandas envolvendo DPVAT, já foi reconhecida pelo STF no 

julgamento de 03/09/2014 do Recurso Extraordinário 631.240-MG, com 

repercussão geral, reafirmado no RE 839.314. Sobre o assunto, sabe-se 

pelos comunicados veiculados pela Seguradora Líder do Consórcio 

DPVAT e pelo Sindicato dos Corretores de Seguros de Empresas 

Corretoras de Seguros e de Capitalização no Estado de Mato Grosso – 

SINCOR/MT (no qual a Ré é sindicalizada), noticiando o encerramento do 

atendimento do Seguro DPVAT por questões contratuais debatidas neste 

ano de 2018, confira: SEGURADORA LIDER DO CONSÓRCIO DPVAT A 

Seguradora Líder informa que, a partir do dia 2 de julho, os pontos de 

atendimento oficiais do Seguro DPVAT sofreram alterações, tendo em 

vista que os contratos, até então vigentes, de prestação de serviços com 

os Sindicatos dos Corretores de Seguros (Sincors) foram rescindidos, a 

fim de se ajustarem às novas regras estabelecidas pela SUSEP 

(Superintendência de Seguros Privados), entidade responsável por 

regular a gestão do Seguro DPVAT. Os sindicatos de todos os Estados do 

Brasil, com exceção do Rio de Janeiro, Ceará, Maranhão, Amapá, Rio 

Grande do Norte e Tocantins, não recepcionarão pedidos de indenização 

do Seguro DPVAT a partir deste mês. Lembramos que as seguradoras 

consorciadas, agências dos Correios e corretores parceiros estão 

autorizados a receber a documentação necessária. São quase 8 mil 

pontos de atendimento e a listagem completa pode ser conferida clicando 

aqui. A Seguradora Líder esclarece, ainda, que as informações sobre o 

andamento dos processos de indenização devem ser consultadas através 

dos canais de atendimento oficiais do Seguro DPVAT, disponíveis aqui. 

Veja abaixo algumas perguntas adicionais neste momento de transição: 1) 

Dei entrada no meu processo pelo SINCOR e há uma pendência de 

documentação. Para onde devo enviar minha documentação 

complementar? Em caso de pendências, a documentação complementar 

deve ser entregue nas agências dos Correios credenciadas para 

recepção do Seguro DPVAT, listadas clicando aqui. A documentação deve 

ser envelopada, nas agências, com carta especial (Postal DPVAT). 2) O 

prazo para pagamento será alterado? Não haverá alteração. Após a 

entrega de toda a documentação correta, o prazo para pagamento das 

indenizações é de 30 dias, conforme previsto na Resolução 332, de 2015. 

3) Dei entrada em um ponto de atendimento dos SINCORs e, até o 

momento, não sei se houve algum pendenciamento do processo. Como 

posso obter mais informações? A Seguradora Líder disponibiliza uma série 

de canais de atendimento para os beneficiários tirarem suas dúvidas, 

como o SAC 0800 022 12 04. Conte com nosso time para apoiá-lo em 

d ú v i d a s ,  i n f o r m a ç õ e s  o u  s u g e s t õ e s .  ( f o n t e : 

https:/ /www.seguradoral ider.com.br/pages/newslet ter-detalhe.aspx?

cid=122 acessado em 05/07/2018) (destaquei) SINCOR – MT Comunicado 

sobre encerramento do atendimento do Seguro DPVAT Em face da 

rescisão do “Contrato de Cooperação Técnica e Operacional para 

Divulgação e Atendimento do Seguro DPVAT”, celebrado entre a 

Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT e este SINCOR MT, 

comunicamos que a partir de 01 de julho próximo, não prestaremos mais 

atendimento às vitimas e beneficiários de acidentes de trânsito, bem como 

orientação, esclarecimento e divulgação, como fazíamos há mais de duas 

décadas. Lamentamos a decisão tomada pela Seguradora Líder, de forma 

unilateral, o que sem dúvida resultará em prejuízos à sociedade, inclusive 

importantes instrumentos de combate a fraude e de atendimento 

humanizado e de forma gratuita em todos os estados do Brasil. 

Informamos que, somente a Seguradora Líder, na qualidade de detentora 

da administração do Seguro DPVAT e responsável por todo o atendimento 

e liquidação do seguro, deverá a partir de agora, prestar esse 

atendimento. Assim informamos os contatos com a Seguradora Líder: SAC 

24 horas 0800 022 1204, Ouvidoria 0800 0219135, site 
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www.seguradoralider.com.br (fonte: http://www.sincormt.com.br/dpvat 

acessado em 05/07/2018) Ante ao exposto, não vislumbro razão para o 

requerente postular em Juízo, em data posterior, o pagamento do seguro 

DPVAT, sem a demonstração do requerimento pleiteado, na via 

administrativa. Dessa forma, não estando configurada a formação de 

conflito a ser solucionado pelo Judiciário, intime-se a parte requerente, via 

DJE, por seu patrono, para no prazo de 15 dias, emendar o pedido inicial, 

anexando nos autos a cópia do requerimento administrativo, para posterior 

prosseguimento do feito. Consigne-se que o não atendimento de tais 

providências acarretará no indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo 

único do CPC). Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado na disposição contida no § 3º do 

artigo 99, do CPC, defiro a parte requerente o benefício da Gratuidade da 

Justiça. Decorrido o prazo com ou sem manifestação, voltem-me os autos 

à conclusão. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028121-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIA SUELY DE MORAES (REQUERENTE)

ANTONIO CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO OSORIO FELIX DA SILVA (REQUERIDO)

ALENCAR FELIX DA SILVA (ADVOGADO(A))

NEDIVA MORAES MACHADO (REQUERIDO)

ITACY ALVES PARREIRA (REQUERIDO)

INETE TEREZINHA MORIZZO DA SILVA (REQUERIDO)

WIGNO MACHADO PARREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE nº .2018.8.11.0041 Vistos, Trata-se de Carta Precatória redistribuída 

de outro Juízo por força da decisão lançada no Id 15022322, que tem 

como objeto a citação dos requeridos: Nevida Machado Parreira e Wigno 

Machado Parreira. No caso, dispensa a apresentação do instrumento 

procuratório, por ser a parte Requerente beneficiária da gratuidade da 

justiça, assistida pela Defensoria Pública. Assim, estando a missiva 

revestida dos requisitos exigidos pelo artigo 260 do CPC, determino o 

cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da presente como 

mandado. Atendam-se as disposições contidas no artigo 1.212 e 

seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à comarca de 

origem com as homenagens deste Juízo, com as baixas necessárias 

disciplinadas na CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. Cumpra-se. Yale 

Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1021949-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TAYSEIR PORTO MUSA (ADVOGADO(A))

NOEMIA AMALI MASSABI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIBIANA HEREDIA GARCIA (REQUERIDO)

ORLANDO HEREDIA GARCIA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Carta Precatória redistribuída pelo despacho lançado 

no Id 14280740, tendo como objeto a citação de Orlando Heredia Garcia, 

sendo a parte Requerente beneficiária da gratuidade da justiça. Estando a 

missiva revestida dos requisitos exigidos pelo artigo 260 do CPC, 

determino o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado. Atendam-se as disposições contidas no artigo 

1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à 

comarca de origem com as homenagens deste Juízo, com as baixas 

necessárias disciplinadas na CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1022557-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO APART HOTEL TERMAL INTERGRAVATAL (REQUERENTE)

CERES LINCK DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILONE GUTHER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Processo concluso desnecessariamente. A parte requerente 

comprova nos autos o pagamento da diligencia para cumprimento do ato 

deprecado. Dessa forma, cumpra-se a determinação lançada no 

identificador nº 14381024. Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1025062-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA (ADVOGADO(A))

OTAVIO ZAMBRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIGMA AGROPECUARIA LTDA (REQUERIDO)

PAULO MORELI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIANO VIEIRA ROMERO (TESTEMUNHA)

DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

Edir Luciano Martins Manzano Junior (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Nesta Carta Precatória a parte Requerente anexa nos autos o 

documento faltante para o cumprimento da ordem deprecada. Dessa 

forma, estando preenchidos os requisitos exigidos pelo artigo 260 do CPC, 

defiro o pedido formulado no Id 14751661, revogo a ordem de devolução, 

determinando o cumprimento da ordem deprecada, servindo a cópia da 

presente como mandado. Atendam-se as disposições contidas no artigo 

1.212 e seguintes da CNGC/TJMT. Após o cumprimento, devolva-se à 

comarca de origem com as homenagens deste Juízo, com as baixas 

necessárias disciplinadas na CNGC/MT. Intime-se a parte Requerente. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013408-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN (ADVOGADO(A))

ARNI NILVO GRELLMANN (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS SUITA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

Vistos, Trata-se de Ação Monitória que a parte requerente, vem aos autos 

anexar documentos para emenda do pedido inicial. A Monitória mostra-se 

pertinente, estando o pedido inicial acompanhado de prova escrita, sem 

eficácia de Título Executivo requisito exigido pelo artigo 700, caput do CPC, 

assim, recebo o pedido formulado no identificador 13594447, para emenda 

do pedido inicial. Presumindo como verdadeira a condição econômica 

declarada nos autos, fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 99 do 

CPC, concedo ao requerente a Gratuidade da Justiça, até que se provem o 

contrário. Cite-se a(s) parte(s) requerida(s) para no prazo de 15 (quinze) 

dias, efetuar o pagamento da quantia pleiteada no pedido inicial, e os 

honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) do valor atribuído a 

causa (art. 701 do CPC), ou oferecer embargos, que suspenderão a 

eficácia do mandado inicial. Consigne-se no mandado, que o requerido 

será isento do pagamento das custas processuais se cumprir o mandado 

no prazo, e que não sendo opostos os embargos, constituir-se-á, de pleno 

direito, o Título executivo Judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

mandado executivo - artigo 702, § 4º do CPC. Intime-se a parte autora. 

Cumpra-se. Yale Sabo Mendes Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 855231 Nr: 57703-26.2013.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELVANE NERES MUNDIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO ADRIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GOMES FERREIRA NETO - 

OAB:6508/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da requerente para, manifestar acerca 

da carta precatória devolvida nas fls. 100/101.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1244946 Nr: 19549-94.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU FABRINI DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Processo Código n.1244946

VISTOS,

 RECEBO o petitório formulado pela parte Requerente as fls. 82/84 como 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO;

Se tempestivo, INTIME-SE a parte Embargada/Requerida para no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestar acerca dos embargos de declaração, nos 

termos do art. 1.023, §2º do CPC.

Após, INTIME-SE a parte Requerente para manifestar quanto ao petitório 

da parte Requerida acostado as fls. 85/88.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

YALE SABO MENDES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 325179 Nr: 25357-32.2007.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GOIABEIRAS PARTICIPAÇOES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N.Z. FARIAS FOTOS, MAURO SERGIO 

CANDIDO PEREIRA, NELMA ZAMBONINI FARIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO ROSSETTI PORTELA 

- OAB:91.263, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB SP, JULIO DE 

CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, encaminho intimação da parte requerente para, providenciar 

o recolhimento da guia pública de diligencia do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 723524 Nr: 19118-70.2011.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VITORIO BRESSAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JARDIM MARIANA EMPREENDIMENTOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:17.514/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Levando-se em conta que, o petitório de fls. 127, não informa acerca do 

cumprimento do despacho de fls. 126, procedo novamente a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, proceder o regular andamento ao feito, 

comprovando a apresentação no INTERMAT, da documentação citada no 

referido despacho.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 874758 Nr: 13246-69.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SORAYA MOTA QUEIROZ SALVADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM SISTEMAS 

IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NEWTON CARDOSO JUNIOR - 

OAB:13.958/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, decreto a revelia da parte Requerida, e, nos termos do 

art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

formulada na inicial para rescindir o contrato firmado entre as partes e 

CONDENAR a parte Requerida EMBRASYSTEM TECNOLOGIA EM 

SISTEMAS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA (BBOM), ressarcir a 

parte Autora SORAYA MOTA QUEIROZ SALVADOR, a importância de R$ 

3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso. Condeno a 

parte Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85 do CPC.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de 

setembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1133118 Nr: 24263-34.2016.811.0041

 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: DJALMA JOSÉ ALVES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIANE MARIA ZAMAR TAQUES, EMMANUEL 

DE ARAÚJO, NILZA RIBEIRO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CELSON FERREIRA DE 

LIMA - OAB:6120/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARNENTO 

FERREIRA - OAB:6551, JOÃO VICTOR TOSHIO ONO CARDOSO - 

OAB:14.051/MT, JORGE AURELIO ZAMAR TAQUES - OAB:4700, MARIA 

ANTONIETA SILVEIRA CASTOR - OAB:6.366/MT, THIAGO HENRIQUE 

CORREA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 20.892/O

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

depósito das chaves efetuada nos autos, bem como, promover o regular 

andamento ao feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 901149 Nr: 30703-17.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSALHO OLIVEIRA SANTANA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL KRUEGER - 

OAB:12.058/MT, VINICIUS CEPIL COELHO - OAB:17.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico que, encaminho intimação das partes para, no prazo legal, 

manifestarem-se sobre o desarquivamento dos autos, sob pena de novo 

arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 801202 Nr: 7632-20.2013.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO REUTER DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. M. ROPAINA, R. SECAFEN E CIA LTDA, 

NOVA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE LAURA SECCO - 

OAB:15421/MT, RICARDO TURBINO NEVES - OAB:12.454/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca do 

ofício de fls. 101/109.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1321334 Nr: 13584-04.2018.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: DORIVAL LUZIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ÉDIO LOTUFO, ONIOVALDO NUNES DE 

FREITAS, SOTRAUMA S/C LTDA

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

OAB:9.237/MT, EMILIA CARLOTA GONÇALVES VILELA - 

OAB:13206/MT, GABRIELA BENINE SALICIO - OAB:OAB/MT18.224

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:OAB/MT 13274, LARISSA CAROLINA 

OLIVEIRA COQUEIRO ALVES - OAB:OAB/MT 18.664

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 300 do CPC, DEFIRO 

PARCIALMENTE a TUTELA DE URGÊNCIA, vindicada pelo Autor para fim 

de:1)DETERMINO a INTERVENÇÃO JUDICIAL [...] INTIME-SE o 

INTERVENTOR nomeado, para manifestar se aceita o encargo, no prazo 

de 15(quinze) dias. Após o término da intervenção ora determinada, 

manifeste-se o Autor, no prazo de 15(quinze) dias acerca da proposta. 

CITEM-SE a parte Requerida para conhecimento da ação e no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando as advertências dos artigo 334 e artigo 335, 

do Código de Processo Civil.DETERMINO que a Secretaria, através do 

acesso virtual do Núcleo de Solução de Conflitos, DESIGNE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO prevista no artigo 334 do CPC, com antecedência mínima de 

30 (trinta) dias do ato, devendo a parte Ré ser citada com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência da audiência, que realizar-se-á no Núcleo de 

Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal Av. Des. Milton 

F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 3648-6065 e 

3648-6575, e-mail: central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as 

advertências legais, inclusive a existência de emenda a inicial.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).Citem-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá, 10 de agosto de 

2018.YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1328136 Nr: 15192-37.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOSÉ BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SÉRGIO KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:12.701-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1328136

Vistos,

Trata-se de pedido Execução Provisória de Sentença, por restar pendente 

de julgamento o Recurso Especial interposto pela parte 

requerida/executada junto ao Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o pedido inicial não atende os requisitos do artigo 522, inciso II, 

do CPC, e precisa ser adequado, por estar desacompanhado da certidão 

de interposição do Recurso não dotado de efeito suspensivo, bem como, 

por falta das informações complementares estipuladas pelo artigo 524, do 

CPC, e do documento probatório necessário para analise do pedido de 

gratuidade.

Diante do exposto, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, 

intime-se a parte exequente por seu procurador, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, adequando o pedido com as 

informações complementares estipuladas pelo artigo 524, bem como, 

anexar nos autos à certidão de interposição de Recurso não dotado de 

efeito suspensivo, e ainda, demonstrar que faz jus ao benefício da 

gratuidade, anexando no feito o documento hábil de comprovação da 

alegada hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última 

declaração de imposto de renda), ou ainda, para no mesmo prazo 

recolherem as custas processuais, para posterior prosseguimento do 

feito, sob pena de indeferimento da inicial, com base no que dispõe o 

artigo 330, do Código de Processo Civil.

A seguir voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1172946 Nr: 41284-23.2016.811.0041

 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: WELLINGTON HENRIQUE NASCIMENTO DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA MACIEL SOUTO DO 

NASCIMENTO - OAB:19.458/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1172946

Vistos,

 Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização do Benefício do Seguro 

Obrigatório - DPVAT, que a parte requerente vem aos autos anexar 

documentos para emenda da inicial, aditando o pedido inicial, para 

Complementação de Indenização do Benefício do Seguro Obrigatório – 

DPVAT, conforme pedido formulado nos autos.

Estando o pedido instruído com o a cópia do recibo da indenização que foi 

pago administrativamente pela parte requerida, recebo o aditamento da 

inicial, requerida as folhas 54/58.

Fundamentado no que dispõe o § 3º do artigo 99 do CPC, concedo a parte 

requerente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita. Anotem-se.

Dando cumprimento ao que dispõe o artigo 334 do CPC, determino ao 

Gestor que agende eletrônicamentente no Sitio - conciliacao.tjmt.jus.br, 

data para realização de audiência conciliatória, que deverá ser realizada 

no Núcleo de Mediação e Conciliação Fórum da Capital - Des. José Vidal 

Av. Des. Milton F. Ferreira Mendes - Centro Político Administrativo Tel: (65) 

3648-6065 e 3648-6575, E-mail: central.capital@tjmt.jus.br.

Estando a conciliatória agendada, cite-se a parte requerida, consignando 

as advertências dispostas nos artigos 334, e 335 do Código de Processo 

Civil, e intime-se a parte requerente na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º).

 Cientifiquem-se as partes que o comparecimento acompanhado de 

advogado é obrigatório, e que a ausência injustificada, caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no 

art. 334, § 8º do CPC. Ressaltando, que estas poderão constituir 

representantes por meio de procuração especifica, com poderes para 

negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC.

Consigne-se que não havendo autocomposição, o prazo para 

apresentação da contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando a partir 

da audiência conciliatória, conforme disposto no art. 335, I do CPC. A 

ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da 

parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato 

formuladas pela parte autora.

 Decorrido o prazo para apresentação da contestação, intime-se a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, impugnar a contestação.

 Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1305445 Nr: 9793-27.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO CUENCA GONZALEZ, MONICA 

CARAJOINAS RAMALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÚTUA CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 

PROFISSIONAIS DO CREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1305445

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 1022933, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer embargos por negativa geral.

A certidão lavrada as folhas 10, confirma a tempestividade destes 

embargos, não havendo no feito, formulação do pedido de aplicação do 

efeito suspensivo.
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Dessa forma, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do efeito 

suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 

919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1305432 Nr: 9788-05.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO WILSON DE SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1305432

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 208890, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer embargos por negativa geral.

A certidão lavrada as folhas 11, confirma a tempestividade destes 

embargos, não havendo no feito, formulação do pedido de aplicação do 

efeito suspensivo.

Dessa forma, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do efeito 

suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no art. 

919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1308491 Nr: 10483-56.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: POSTO ÁGUIA COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1308491

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 774514, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer os embargos por negativa geral, alegando a nulidade da citação 

por edital.

No caso, não há pedido de aplicação do efeito suspensivo, e a certidão 

lavrada às folhas 11, confirma a tempestividade dos embargos.

Diante do exposto, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do 

efeito suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1320826 Nr: 13440-30.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROMILTON WLADEMY GONÇALVES DE SÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLADEMIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1320826

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 843732, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer os embargos por negativa geral, alegando a nulidade da citação 

por edital.

No caso, não há pedido de aplicação do efeito suspensivo, e a certidão 

lavrada às folhas 09, confirma a tempestividade dos embargos.

Diante do exposto, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do 

efeito suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1300741 Nr: 8680-38.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILIMAR MARQUES DE ALMEIDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1300741

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 773174, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer os embargos por negativa geral, alegando a nulidade da citação 

por edital.

No caso, não há pedido de aplicação do efeito suspensivo, e a certidão 

lavrada às folhas 11, confirma a tempestividade dos embargos.

Diante do exposto, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do 

efeito suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.
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Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1300739 Nr: 8679-53.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M A BULHOSA PINTO - ME, GMS COMERCIO DE 

CONDIMENTOS E ESPECIARIAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAIOL COMERCIAL DE PRODUTOS E 

ALIMENTOS NATURAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1300739

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 1076085, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer os embargos por negativa geral, alegando a nulidade da citação 

por edital.

No caso, não há pedido de aplicação do efeito suspensivo, e a certidão 

lavrada às folhas 09, confirma a tempestividade dos embargos.

Diante do exposto, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do 

efeito suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1308490 Nr: 10482-71.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE KARPINSKI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONFRIGO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código do Processo nº 1308490

Vistos,

Cuida-se de Embargos à Execução oferecidos em oposição à Ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial, Processo Código nº 419278, em apenso.

No caso, o executado citado por Edital, não se pronunciou na ação de 

execução, sendo-lhe nomeado Curador Especial, que em síntese vem 

oferecer os embargos por negativa geral, alegando a nulidade da citação 

por edital.

No caso, não há pedido de aplicação do efeito suspensivo, e a certidão 

lavrada às folhas 12, confirma a tempestividade dos embargos.

Diante do exposto, recebo os Embargos a Execução, sem aplicação do 

efeito suspensivo, por falta de preenchimento dos requisitos previstos no 

art. 919, §1° do CPC, necessários ao deferimento.

Intime-se a parte embargada, para impugnar os embargos, em quinze dias 

- artigo 920, inciso I do CPC.

 Apresentada impugnação pela Embargada, ou decorrido o prazo, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos, conforme dispõe o art. 920, 

inciso II do CPC.

Intime-se a parte Embargante, observando-se o que dispõe o art. 183, § 1o 

e 186, § 1º, ambos do CPC.

 Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 321239 Nr: 22938-39.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. B. R. COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINÍCULA CAMPO LARGO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ DE LIMA CABRAL - 

OAB:4631/MT, RENATO BISSE CABRAL - OAB:9201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAPHAEL MARCONDES 

KARAN - OAB:30.375/PR

 Código do Processo nº 321239

Vistos,

Aguarde-se a Decisão de Agravo interposto pela parte executada.

A seguir, voltem-me os autos conclusos.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 16066 Nr: 1469-54.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOC OBRAS MANUTENÇÃO DE RODOVIAS 

LTDA, MARCO AURÉLIO RESENDE RODRIGUES, JOSE BENÍCIO 

RODRIGUES RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA GABRIELA BORGES 

ANDRADE - OAB:23735, ARNALDO RAUEN DELPIZZO - 

OAB:4708-A/MT, ENY RIBEIRO SOARES - OAB:1281/MT, FERNANDO 

DORIVAL DE MATTOS - OAB:13477-A, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - 

OAB:2443

 Código do Processo nº 16066

Vistos,

 Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença com penhora 

eletrônica realizada nos autos, que em manifestação a parte exequente 

vem requerer o levantamento do valor parcial penhorado no feito.

No caso, verifica-se que o prazo para apresentação de impugnação da 

penhora, decorreu sem manifestação dos executados nos autos.

Dessa forma, considerando o teor da certidão lavrada as folhas 255, 

defiro o pedido formulado pela parte exequente as folhas 254, expeça-se 

em seu favor, alvará, para levantamento do valor penhorado as folhas 

245/246, devidamente atualizado com os rendimentos do período, na conta 

bancária a ser indicada nos autos.

 A seguir, dê-se continuidade ao cumprimento do despacho de folhas 244, 

avaliando-se os veículos penhorados, conforme já determinado.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 793064 Nr: 47151-36.2012.811.0041

 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: ELIAS PEREIRA FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LASER PAPELARIA COMÉRCIO E SERVIÇOS 

LTDA., BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, TRANSPORTADORA BRITO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HÉLIO BRUNO CALDEIRA - 
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OAB:16.707/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

correspondência devolvida.]

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 890263 Nr: 23379-73.2014.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMAGRAIN GUERRA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI, 

LUIZ CARLOS DE JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL A. H. NEIVA DE LIMA - 

OAB:23.378/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista que a presente precatória não possui cópia da petição 

inicial dos autos de origem, procedo a intimação da parte autora para, no 

prazo legal, trazer a referida cópia, sob pena de devolução da deprecata 

no estado em que se encontra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 809259 Nr: 15733-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO FERNANDES RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISAN ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEISE MEURI MORAES - 

OAB:11783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACE KAREN DECKER - 

OAB:7007/MT, JOAO CARLOS POLISEL - OAB:12.909, VANESSA DA 

SILVA ALVES - OAB:19.155 MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se acerca da 

petição de fls. 477/481.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 935215 Nr: 52143-69.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLORAIS TRANSPORTES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO ROSALINO BREDA - 

OAB:14.687/MT, NASSER RAJAB - OAB:111536/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES 

DE MELLO - OAB:8798

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos iniciais formulados pela 

Autora TRANSPORTADORA GUANABARA LTDA – EM RECUPERAÇÃO 

JUDICIAL.CONDENO a parte Requerente ao pagamento de custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais no 

equivalente a 20% do valor da causa. (artigo 85, §2º do Código de 

Processo Civil).Preclusa a via recursal, inexistindo ulteriores deliberações, 

certifique-se, intimem-se as partes nos termos do artigo 523 do Código de 

Processo Civil.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Cuiabá/MT, 28 de 

setembro de 2018YALE SABO MENDES Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1244946 Nr: 19549-94.2017.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISEU FABRINI DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO PELISSARI 

CATANANTE - OAB:17.531 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Certifico que, os embargos de declaração das fls. 82/84 foram 

interpostos intempestivamente. No ensejo, encaminho intimação da parte 

requerente para, no prazo legal, manifestar-se acerca das fls.85/88.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 32164 Nr: 3935-69.1996.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MAJORETH DIOZ SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RIBEIRO & FARINA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCAS SCARDINI 

BARROS - OAB:9128/MT, GUILHERME DE FIGUEIREDO BARROS - 

OAB:520/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUILHERME LEAL 

CURVO - OAB:4.948/MT

 Certifico que, encaminho intimação para a parte Autora, manifestar-se 

acerca da Certidão do Sr. Oficial de Justiça contida na fl. 263.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 237878 Nr: 6960-56.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JABURSAT - JABUR PNEUS RASTREAMENTO DE 

VEÍCULOS LTDA, CAVALHERI APOIO LOGISTICO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANTA RITA DE PETÓLEO LTDA, 

ANTONIO DA COSTA PINHEIRO JÚNIOR, JOSÉ HAROLDO RIBEIRO FILHO, 

JOSE GUILHERME FONSECA DIAS RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS VINÍCIUS SANCHES - 

OAB:38007/PR, LUCIANA SERAFIM SILVA OLIVEIRA - OAB:4.961 

OAB/MT, WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - OAB:2669A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SALES VIEIRA - 

OAB:11663/MT, JULIO CESAR RIBEIRO - OAB:5.127/MT

 Certifico que, encaminho intimação da parte autora para, no prazo legal, 

manifestar-se acerca das correspondências devolvidas de fls. 506/507.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 763899 Nr: 16513-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO DO EDIFÍCIO SAINT LAURENT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA CARVALHO LEITE PINTO, LETICIA DE 

CARVALHO LEITE PINTO, ERASMO ROMANO LEITE PINTO, TELMA 

CARVALHO LEITE PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ DOS SANTOS 

BRAZÃO - OAB:6628/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ EMIDIO DANTAS JUNIOR 

- OAB:7400

 Certifico que encaminho intimação dos executados para manifestarem no 

feito acerca da penhora de fls. 147/160. Dito Isto, segue a referida 

decisão:(...) Após, intime-se o devedor da penhora, via de seu advogado 

(art. 841, §1º, CPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 763570 Nr: 16160-77.2012.811.0041

 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: AUGUSTO CESAR MARQUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HADCO PARTICIPAÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA., ALAN FEIS HADDAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, AMANDA DA COSTA MARQUES - 

OAB:16.381 OAB/MT, ANDRÉ LUIZ CARDOZO SANTOS - 

OAB:7.322-A/MT, FERNANDA GUSMÃO PINHEIRO - OAB:17.251/MT, 

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

RAFAEL SANCHES - OAB:9976, LAÍS CAROLINE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:23370/O, LEONARDO LEINER LEAL ROSA - OAB:7715/MT, 

MÔNICA JESUS DEL POSSO - OAB:, PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430-MT, PRISCIELLY AMANDA VIRMIEIRO SANTOS 

- OAB:21.585, THAYELLE CRISTINE AMORIM VENDRAMINI - 

OAB:17.623, THIAGO HENRIQUE CORREA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 80 de 620



20.892/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RACHID JORGE - 

OAB:15.936/MT, FABIANA CURI - OAB:5.038/MT, YANÁ GOMES 

CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 Certifico que encaminho intimação da parte Apelada (autora) para, no 

prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação fls. 

717/742.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 844282 Nr: 48117-62.2013.811.0041

 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: JOSELINA SAMPAIO CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil e à orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos 

recursos repetitivos – TEMA 943-, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO 

ORDINÁRIA DE DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA 

proposta por EVANIL CANUTO DA COSTA em desfavor de FUNCEF – 

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS.Custas e despesas 

processuais pela parte Autora, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos dos artigos 82 e 85, §2º, ambos do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 de setembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 846505 Nr: 50110-43.2013.811.0041

 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: CARMINA UBIRAJARA DE ARRUDA NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNCEF FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS 

FEDERAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE ANDRE RITZMANN DE 

OLIVEIRA - OAB:11985-SC

 ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a AÇÃO DE COBRANÇA proposta por 

CARMINA UBIRAJARA DE ARRUDA NETA em desfavor de FUNCEF – 

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS.Custas e despesas 

processuais pela parte Autora, assim como honorários advocatícios de 

sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos 

termos dos artigos 82 e 85, §2º, ambos do CPC.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Cuiabá, 28 de setembro de 2018.YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1323578 Nr: 14184-25.2018.811.0041

 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: RAUL JOSÉ VIEIRA, DELMIRA GAMARRA VIEIRA NETA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO DE CASTRO FARIAS 

SANTOS - OAB:15626

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1323578

Vistos,

 Trata-se de Ação Indenizatória distribuída por dependência, a Ação 

Cautelar de Exibição de Documentos – código nº 1034932, onde os 

requerentes formulam pedido de gratuidade da justiça, alegando falta de 

condições financeiras para arcar com as despesas do processo, 

deixando, contudo de anexar nos autos o documento probatório 

necessário para analise do pedido.

Dessa forma, intimem-se os requerentes, via DJE, para no prazo de 15 

dias, emendar o pedido inicial comprovando que fazem jus ao benefício da 

gratuidade, anexando nos autos o documento hábil a comprovar a alegada 

hipossuficiência (cópia da Carteira de Trabalho, Holerite ou última 

declaração de imposto de renda), sob pena de indeferimento, ou ainda, 

para no mesmo prazo recolherem as custas processuais.

Consigne-se que o não atendimento de tais providências acarretará no 

indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único).

Decorrido o prazo acima fixado com ou sem manifestação, voltem-me 

conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1299286 Nr: 8256-93.2018.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZENIR FELIX DA SILVA, MARIA DE LOURDES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - 

OAB:5.238/MT, OSMAR SCHINEIDER - OAB:2.152-B

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

OAB:7.504/MT, FABIOLA PASINI - OAB:5.033/MT, JOÃO ROBERTO 

HATCH DE MEDEIROS - OAB:3.490/MT

 Código do Processo nº 1299286

Vistos,

As embargantes vem aos autos anexar documentos para emenda do 

pedido inicial (fls. 51/70).

Presumindo como verdadeira a condição de hipossuficiência declarada 

pelas embargantes nos autos, concedo-lhes os benefícios da Justiça 

Gratuita, até que se provem ao contrário. Anotem-se.

Indefiro o pedido de retificação do nome da segunda embargante, por 

estar o pedido desacompanhado do documento probatório necessário.

Encaminho os autos à Secretaria para o devido apensamento ao processo 

de Execução indicado no pedido inicial, e que seja certificada a 

tempestividade – art. 915 do CPC.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1334355 Nr: 16519-17.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J.ERCÍLIO DE OLIVEIRA ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, SAUL 

FRANCISCO DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - 

OAB:27141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 133455

Vistos,

Trata-se de pedido Execução Provisória de Sentença pendente de 

julgamento o Recurso Especial interposto pela parte requerida/executada 

junto ao Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o pedido inicial não atende os requisitos do artigo 522, inciso II, 

do CPC, e precisa ser adequado, por encontrar-se desacompanhado da 

certidão de interposição do Recurso não dotado de efeito suspensivo e do 

recolhimento das custas processuais.

 O pedido de Execução Provisória de Sentença, autuada em autos 

apartados, está sujeita ao recolhimento de custas processuais, conforme 

previsto no item l, da Tabela B, da Tabela de Custas Judiciais do TJMT.

Diante do exposto, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, 

intime-se a parte exequente por seu procurador, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a certidão 

de interposição de Recurso não dotado de efeito suspensivo, e comprovar 
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o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial, com base no que dispõe o artigo 330, do Código de Processo Civil.

A seguir voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 1337474 Nr: 17279-63.2018.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Decisão->Procedimento de 

C u m p r i m e n t o  d e  S e n t e n ç a / D e c i s ã o - > P r o c e s s o  d e 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BERKLEY INTERNACIONAL BRASIL SEGUROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOGARRA T. RODOVIARIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAYANNY DOS SANTOS 

SANTIAGO - OAB:18566/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo Código nº 1337474

Vistos,

Trata-se de pedido Execução Provisória de Sentença , onde ainda resta 

pendente de julgamento o Recurso Especial interposto pela parte 

requerida0executada junto ao Superior Tribunal de Justiça.

No caso, verifica-se que o pedido inicial não atende os requisitos do artigo 

522, inciso II, do CPC, e precisa ser adequado, por encontrar-se 

desacompanhado da certidão de interposição do Recurso não dotado de 

efeito suspensivo.

 Diante do exposto, fundamentado no que dispõe o artigo 321 do CPC, 

intime-se a parte exequente por seu procurador, via DJE, para no prazo de 

15 (quinze) dias, emendar o pedido inicial, anexando nos autos a certidão 

de interposição de Recurso não dotado de efeito suspensivo, sob pena de 

indeferimento da inicial, com base no que dispõe o artigo 330, do Código 

de Processo Civil.

A seguir voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Yale Sabo Mendes

 Cod. Proc.: 222492 Nr: 5646-90.1997.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Tavares de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATOPLAC - INDÚSTRIA E COMÉCIO DE 

ARTEFATOS DE MADEIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Aparecido Leite C. 

Prates - OAB:4.652/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS FERNANDO FONTES 

VON KIRCHENHEIM - OAB:6706/MT

 JEP/MT

Fls:

 Gab.

Processo Código nº 222492

 Vistos,

 A parte exequente vem aos autos informar a existência de crédito 

pertencente ao executado Luiz Albino Kincheski nos autos do processo nº 

0037523-41.2015.811.0001 - que tramita no Terceiro Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cuiabá-MT, requerendo ao final, a penhora do 

referido crédito no rosto daqueles autos, até o limite do débito exequendo.

 Diante do exposto, nos termos do que dispõe o artigo 860, do Novo 

Código do Processo Civil, defiro a penhora do crédito indicado pelo 

exequente as folhas 492.

 Proceda-se a penhora no rosto dos autos do processo nº 

0037523-41.2015.811.0001 - que tramita no Terceiro Juizado Especial 

Cível da Comarca de Cuiabá-MT, do crédito pertencente ao executado Luiz 

Albino Kincheski, até o limite do valor exequendo, conforme requer o 

exequente.

Efetivada a penhora intime-se o executado, por seu patrono via DJE, e 

aguarde-se o prazo de impugnação (artigo 525 do NCPC).

Expeça-se com Mando de Penhora.

Intime-se a parte exequente.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 24 de Setembro de 2018.

 Yale Sabo Mendes

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032404-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO BERNARDO RAMALHO (AUTOR(A))

YASMINI TAVEIRA ABREU GRETER (ADVOGADO(A))

VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJe nº1032404-54.2018.8.11.0041 (k) VISTOS, Trata-se de AÇÃO 

REVISIONAL DE ENERGIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA aviada 

por DIEGO BERNARDO RAMALHO em face da ENERGISA – MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., pugnando em sede de 

tutela de urgência que a Requerida reestabeleça fornecimento de energia 

elétrica na unidade residencial de titularidade do Autor. Assevera o 

Requerente que é titular da unidade consumidora nº6/644744-5, 

declarando consumo médio de 45kwh, valorado entre R$28,00 (vinte e oito 

reais) e R$40,00 (quarenta reais), contudo, no mês de julho/2018 se 

deparou com uma cobrança no valor teratológico de R$511,24 (quinhentos 

e onze reais, com vinte e quatro centavos) relativo ao consumo de 

525kwh. Discorre o Autor que, diligenciou junto a empresa Requerida após 

receber a fatura, porém não obteve explicação plausível para respaldar tal 

cobrança, oportunidade em que solicitou uma vistoria técnica pela Ré, 

sendo o Requerente orientado a aguardar o contato da Requerida 

agendado o ato. Todavia, narra o Requerente que, sem qualquer contato 

da Requerida, recebeu uma nova cobrança relativa ao mês de 

agosto/2018 no valor de R$249,15 (duzentos e quarenta e nove reais, 

com quinze centavos) pelo consumo de 259kwh, de modo que o Autor 

novamente retornou à Requerida a fim de reiterar o pedido de vistoria 

técnica que, segundo o Requerente nada foi resolvido, sendo agravada a 

situação pela interrupção do fornecimento do serviço, em total desacordo 

com a legislação em vigor. Assim, considerando os fatos, informou o 

Requerente que protocolizou reclamação urgência perante o PROCON-MT, 

sendo orientado no sentido de que, caso não houvesse o 

restabelecimento dos serviços no prazo de 48h (quarenta e oito horas), o 

Autor deveria mover ação judicial a fim de que fosse cessada a conduta 

reputada abusiva da Requerida. Com efeito, não tendo sido restabelecido 

o serviço, bem como ter o Requerente recebido em sua residência mais 

uma fatura desproporcional de consumo relativa ao mês de setembro/2018 

(R$94,62), o Autor propôs a presente ação revisional, objetivando em 

sede de tutela de urgência: [...] a) a concessão da tutela de urgência para 

determinar o reestabelecimento da energia elétrica na Unidade 

Consumidora n° 6/1671850-4, suspensão da cobrança das faturas 

referentes aos meses de julho, agosto e setembro de 2018 até o final da 

ação, a abstenção de lançamento do nome do Autor aos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC/SERASA), bem como a designação de perícia 

técnica pelo juízo a fim de averiguar o medidor. [...] (sic Id.15595022 

pág.11). É o necessário. DECIDO. Para o deferimento da tutela provisória 

de urgência exige a presença dos requisitos enumerados no art. 300 do 

Código de Processo Civil, quais sejam: (a) a probabilidade do direito 

alegado pela parte autora e (b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil 

do processo. A tutela de urgência de natureza antecipada, ainda, deve 

ser passível de reversão, nos termos do art. 300, §3º, do Novo Código de 

Processo Civil. O caso em apreço, versa sobre relação de consumo, o 

que impõe à Requerida, como prestadora de serviço público, e parte não 

vulnerável na relação, a obrigatoriedade de cumprir com o contrato nos 

exatos termos avençados e submeter-se aos ditames da Lei Consumerista 

e de regência regulamentar. Com efeito, a probabilidade do direito se 

evidencia pelo simples fato de que se de um lado é dever do Consumidor 

manter em dia suas obrigações contratuais, também é dever da 

Concessionária esclarecer a dúvida a respeito do motivo que levou à 

elevação do consumo médio da unidade, e mais ainda, quanto à vistoria 

técnica caso seja vindicado pelo consumidor. Destaco que, pelo histórico 

de consumo do Id.15595036 pág.8/14 e 16, comparado ao faturamento 
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encartado no Id.15595037, Id.15595039 e Id.15595391, demonstra que de 

fato houve um aumento desproporcional do faturamento mensal da 

unidade consumidora, que até o momento se mostra injustificado, 

porquanto não houve alteração da realidade material ou usuária na 

residência, conforme alegado na exordial. Assim, considerando que a 

boa-fé é presumida, e a hipossuficiência financeira comprovada do Autor 

para adimplir os débitos faturados, entendo plausível o deferimento da 

tutela vindicada, a fim de que seja restabelecido o fornecimento de energia 

elétrica na residência do Autor até a apuração da verdade real, por se 

tratar de serviço essencial. Da mesma forma, o perigo de dano e de 

causar prejuízos à parte Requerente se mantida a suspensão no 

fornecimento de energia elétrica decorre da própria situação, sobretudo 

em se tratando de bem essencial/fundamental nos dias atuais. Assinalo 

que, o aumento injustificado do faturamento do consumo do Autor, aliado a 

inercia da Ré em realizar a vistoria solicitada pelo consumidor, deve ser 

cessado sob pena de perpetuar o litigio entre as partes, se mostrando 

recomendável a realização de perícia técnica, conforme pleiteado pelo 

Requerente, bem como a substituição do equipamento, garantindo assim a 

plenitude do direito à inversão do ônus da prova que se instala em favor 

do Requerente e a continuidade do serviço público essencial. Por 

oportuno, assinalo que esta decisão não faz coisa julgada, podendo ser 

revista em caso de apresentação de elementos capazes de reformar a 

convicção do juízo, sendo portanto totalmente reversível a medida. ANTE 

O EXPOSTO, com fulcro no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA para o fim de DETERMINAR que a parte Requerida ENERGISA 

MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A: 1) RESTABELEÇA o 

fornecimento dos serviços na Unidade Consumidora 6/1671850-4 da parte 

Autora DIEGO BERNARDO RAMALHO, registrada no endereço residencial 

localizado na rua Fortaleza, nº18, 18-B, bairro Alvorada, CEP 78.048-000, 

nesta Capital, 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). 

2) ABSTENHA de enviar, ou EXCLUA, os dados da Autora aos órgãos de 

proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e CONGÊNERES), ou 

efetuar qualquer cobrança em relação aos débitos discutidos nesta ação 

(faturas de julho/2018 a setembro/2018), sob pena de multa diária no valor 

de R$500,00 (quinhentos reais). 3) DEFIRO liminarmente a inversão do 

ônus da prova em favor da parte Requerente, ante a sua hipossuficiência 

técnica, isso com fulcro no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do 

Consumidor. 4) Com fulcro no artigo 370, do CPC, DETERMINO a produção 

de prova pericial no equipamento medidor de energia elétrica, a ser 

realizada em observância aos artigos 464 ao 480 do CPC, devendo em 

especial facultar às partes a participação no ato (artigo 474 do CPC), até 

mesmo para evitar futura arguição de nulidade. Consigno que APÓS a 

realização da perícia, deverá a Requerida proceder a TROCA DO 

APARELHO POR OUTRO NOVO, comprovando-se a substituição nos 

autos. Até o cumprimento desta ordem de substituição do aparelho pela 

Requerida, o faturamento mensal deverá ocorrer sobre a média de 

consumo registrada nos termos regulamentares, extraída a partir do 

período anterior aos faturamentos sub judice (anteriores ao faturamento 

de julho/2018). NOMEIO a empresa MEDIAPE, especializada em perícias, 

com sede na Avenida Isaac Póvoas, nº586, sala 1-B, Centro-Norte, 

Cuiabá/MT, telefones (65)3322.9858 / 98146.0888, independente de 

compromisso, sob a fé de seu grau, para realizar a perícia técnica de 

Engenharia Elétrica no prazo de 30 (trinta) dias a contar do depósito inicial 

dos honorários periciais, independente de compromisso. Consigno ao Sr. 

Perito que além de verificar a regularidade ou não do equipamento a ser 

periciado, deverá indicar pormenorizadamente em seu laudo os 

equipamentos elétricos existentes na residência da parte Autora e seu 

correspondente consumo energético em cotejo com as faturas mensais de 

energia, com o objetivo de apurar a carga instalada no imóvel. 

NOTIFIQUE-SE COM URGÊNCIA O PERITO, encaminhando-se cópia do 

pedido inicial e da presente decisão, para dizer se aceita o encargo, que 

deverá ser executado com indistinta observância ao artigo 473 do CPC, e 

em caso positivo, apresentar propostas de honorários, em 05 (cinco) dias. 

CITE-SE IMEDIATAMENTE a parte Requerida para conhecimento da ação e 

no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar seus quesitos e querendo 

indicar assistente técnico, consignando as advertências dos artigo 334 e 

artigo 335, do Código de Processo Civil. Fica a parte Autora desde já, 

INTIMADA para, em 15 (quinze) dias, apresentar seus quesitos e, 

querendo, indicar assistente técnico. Apresentada a proposta, INTIME-SE 

A PARTE REQUERIDA para efetuar o depósito judicial dos honorários 

periciais, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de se presumir 

dispensável a prova pericial. Depositado os honorários, NOTIFIQUE-SE o 

Perito nomeado para que indique data, local e horário para os trabalhos da 

perícia, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência para que haja 

tempo hábil de intimação das partes, cuja ocorrência, deverá ser 

certificada nos autos. Fica desde já autorizado o levantamento de 50% 

(cinquenta por cento) do valor depositado em favor do perito nomeado 

para início dos trabalhos, ficando o restante para ser liberado após a 

entrega do laudo Pericial. Com a apresentação do laudo, INTIMEM-SE as 

partes para no prazo comum de 15 (quinze) dias (artigo 477, §1º do CPC) 

querendo, apresentar manifestação. 5) 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-mai l : 

central.capital@tjmt.jus.br, consignando no mandado as advertências 

legais, inclusive a existência de emenda. Fica a parte Requerente na 

pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, CPC). Com fulcro no art. 98 CPC, 

presumo como verdadeira a condição de hipossuficiência da Requerente, 

e por consequência, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, até 

que se prove o contrário das informações exaradas. Fica desde já 

autorizado a cumprimento do competente mandado judicial, pelo Oficial de 

Justiça Plantonista em razão da ordem de restabelecimento do serviço de 

fornecimento de energia elétrica na unidade da Autora, servindo esta 

decisão como mandado. Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se COM URGÊNCIA. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002303-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDERSON GABRIEL CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1002303-34.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, ANDERSON GABRIEL 

CARVALHO DOS SANTOS, 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 02/05/2016, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente. Por tais 

motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento do seguro 

obrigatório, no montante de R$ 13.500,00 (Treze mil e quinhentos reais), 

referente à sua invalidez permanente, ocasionada por acidente de 

trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 

11603845. A Requerida apresentou contestação no id. 13202397, 

arguindo em preliminar pela necessidade de alteração da Seguradora Líder 

dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo passivo da demanda; a inépcia 

da inicial por falta de interesse de agir, por entender necessária a 

realização de pedido administrativo anteriormente à propositura da ação e 

a ausência do comprovante de residência ilegível requisito para fixação do 

foro. No mérito, defendeu pela improcedência do pedido inicial, ante o 

boletim de ocorrência ter sido lavrado em data posterior ao fato; a não 

apresentação de laudo pericial, a falta de nexo causal e a inexistência de 

prova da invalidez. Discorreu, ainda, pela necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou também que o quantum indenizatório, se atenha aos termos da 

Lei. 6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para 

pagamento do valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de 

eventual condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, 

a qual define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 
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no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. Laudo 

pericial judicial no id. 13374110. Juntada de carta da pendência 

documental corroborado no id. 13719903. Os autos vieram conclusos para 

sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO 

PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da 

Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da 

simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, 

denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo 

pagamento da indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, 

segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado 

pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida 

pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos codevedores a sua 

quota, portanto, desnecessária qualquer modificação no polo passivo 

desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio 

requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão 

foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

PRELIMINAR inépcia da inicial – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE 

RESIDÊNCIA. Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a 

exigência de comprovante residencial como documento obrigatório a ser 

apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável para 

propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente 

a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não 

é necessário o comprovante de residência para se auferir a competência 

do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de seguro 

obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local 

do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio 

do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte 

Autora. Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. 

Inexistindo outras preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro 

Obrigatório de Veículos Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT 

regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da 

indenização deve a parte comprovar, ainda que de forma simples, o 

acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de invalidez do 

membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da indenização 

(art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram juntados o Boletim 

de Ocorrência e Relatório Médico (id. 1163845), sobrevindo no decorrer 

da instrução Laudo Pericial Judicial id. 13374110, concluindo de maneira 

inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de 

trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente. 

Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de Ocorrência ou o 

fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é motivo para 

recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não estabelece a 

obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo apenas que a 

indenização será paga mediante a exibição de prova do acidente e do 

dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos hábeis a 

comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a ficha de 

atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima de 

acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 13374110), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão moderado, com 

perda de 50% (cinquenta por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais), incidindo sobre 

esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto ao termo inicial 

da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da citação, em 

consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de Justiça. 

Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento do 

Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) e 

correção monetária com índice INPC a partir da data do sinistro, com fulcro 

nas Súmulas n.º 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 
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fundamento no art. 105, III, a, da CF, em desafio a acórdão proferido pelo 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado: 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - SUCUMBÊNC1A 

RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO INTERPOSTO 

SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO PROVIMENTO. (...)Pois bem. 

Não merce reforma a r. sentença que reconheceu a sucumbência 

reciproca e. consequentemente, determinou a compensação dos 

honorários. Isto porque a sentença atacada se coaduna com o disposto 

no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada litigante for em parte vencedor 

e vencido, serão reciproca e proporcionalmente distribuídos e 

compensados entre eles os honorários advocaticios e as despesas. (...) 

Obviamente, sendo equitativa a sucumbência dos litigantes impõe-se a 

compensação das custas processuais nos exatos termos do art. 21, do 

CPC, sem a obrigação do respectivo pagamento, mesmo diante da redação 

do art. 23, da Lei n. 8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os 

honorários pertencem ao advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne 

da controvérsia, "a distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo 

exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do 

decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos, 

sendo prescindível o reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 

7/STJ), para aferir a regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas 

a análise comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente ANDERSON GABRIEL 

CARVALHO DOS SANTO, a quantia de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 02/05/2016(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
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Processo Número: 1035869-08.2017.8.11.0041
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MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))
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FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1035869-08.2017.8.11.0041(OF) VISTOS, AGDA MAYARA DA SILVA 

CARDOSO, devidamente qualificada na inicial, propôs AÇÃO DE 

COBRANÇA de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, 

alegando, em síntese, que em 19/08/2017, foi vítima de acidente 

automobilístico, o que resultou em sua invalidez permanente, devido à 

“fratura membro inferior esquerdo”. Por tais motivos requer a condenação 

da Requerida ao pagamento do seguro obrigatório, no montante de 40 

(quarenta) vezes o valor do maior sálario mínimo vigente, referente à sua 

invalidez permanente, ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 

6.194/74. Boletim de ocorrência corroborado no id. 10871031. Laudo 

pericial judicial no id. 15038296. A Requerida apresentou contestação id. 

15172420, 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 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:15262154. A parte 

Requerida (id. 15262860), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve 

ser levado em consideração o grau da lesão determinado na perícia 

médica (50%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (70%). Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO No que concerne à 

necessidade de prévio requerimento administrativo para a cobrança de 

seguro DPVAT, a questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso 

Extraordinário 631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir 

da data do julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o 

requerimento administrativo prévio, aplicando regra de transição às 

demandas ajuizadas antes desta data. No referido recurso, o eminente 
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Ministro Roberto Barroso modificou o posicionamento majoritário 

anteriormente adotado por àquela Corte, decidindo que a instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de modo que para se caracterizar 

a presença de interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do 

prévio pedido administrativo não atendido. Todavia, não existe a 

necessidade de esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode 

apenas recorrer da decisão denegatória do benefício ou da indenização, 

mas existe apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o 

indício de que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão 

resistida e configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de 

intervenção do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida 

apresentou defesa, impugnando os documentos acostados pela parte 

Autora para comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o 

acidente e a indenização perseguida, restando, assim, configurado de 

forma inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa 

ou seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

Portanto, rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial. Inexistindo outras 

preliminares, passo a análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos 

Automotores de Vias Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei 

n.º 6.194/74, dispõe que para o recebimento da indenização deve a parte 

comprovar, ainda que de forma simples, o acidente noticiado, o dano dele 

decorrente e o grau de invalidez do membro ou órgão lesado a ser 

observado no cálculo da indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a 

petição inicial foram juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico 

(id. 10871031), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15038296, 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. 15038296), 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 no montante de 40 (quarenta) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País na data do efetivo pagamento, a incidência 

de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, mais a correção monetária 

de acordo com o índice INPC, a partir da data do sinistro com fulcro nas 

súmulas 43 e 54 do STJ, os quais deverão incidir até o dia que a 

seguradora efetuar o pagamento integral do referido seguro, 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 
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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 AGDA MAYARA DA SILVA 

CARDOSO 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, 19/08/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006468-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEGITON CORDEIRO DE MOURA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006468-27.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, WEGITON CORDEIRO DE 

MOURA, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 29/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “lesão no membro superior 

direito”. 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. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12226717. Laudo pericial judicial no id. 15038464. A 

Requerida apresentou contestação id. 15201529, 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. A parte Requerente por sua vez, 

apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 15257755), tecendo acerca 

do prosseguimento do feito, julgando a presente demanda. Impugnação a 

contestação apresentada no id:15257788. A parte Requerida (id. 

15337871), manifestou sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado 

em consideração o grau da lesão determinado na perícia médica (10% e 

75%) e o percentual estipulado na tabela da Lei (25% e 25%). Os autos 

vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - 

ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração 

e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, 

porquanto da simples interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 

6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer seguradora em 

responder pelo pagamento da indenização em virtude do seguro 

obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 2002, no que 

é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que 

satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada um dos 

codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer modificação 

no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – 

NECESSIDADE DE PEDIDO ADMINISTRATIVO 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 Boletim de Ocorrência e Relatório Médico 

(id. 1226717), sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial 

id. 15038464, 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 
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fato, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 

não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos, e perda 

completa da mobilidade de um dos ombros o valor da indenização devem 

corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento), do teto que 

é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). Considerando que no 

presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos autos (id. 15038464), 

dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade parcial e permanente, 

caracterizada como de repercussão resisual, do punho esquerdo com 

perda de 10% (dez por cento), e repercussão intensa, do ombro direito 

com perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do 

seu patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia 

de R$ 2.868,75 (dois mil, oitocentos e sessenta e oito reais e setenta e 

cinco centavos ), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros 

de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável 

proporcional a lesão permanente resultante no autor, acrescidos de juros 

legais de 1% (um por cento), ao mês a contar da citação e a correção 

monetária com índice INPC, que deverá incidir 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: APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - 

SUCUMBÊNC1A RECÍPROCA - COMPENSAÇÃO - POSSIBILIDADE - 

RECURSO INTERPOSTO SOB ÉGIDE DO CPC/73 - RECURSO NEGADO 

PROVIMENTO. (...)Pois bem. Não merce reforma a r. sentença que 

reconheceu a sucumbência reciproca e. consequentemente, determinou a 

compensação dos honorários. Isto porque a sentença atacada se 

coaduna com o disposto no art. 21 do CPC, segundo o qual: se cada 

litigante for em parte vencedor e vencido, serão reciproca e 

proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários 

advocaticios e as despesas. (...) Obviamente, sendo equitativa a 

sucumbência dos litigantes impõe-se a compensação das custas 

processuais nos exatos termos do art. 21, do CPC, sem a obrigação do 

respectivo pagamento, mesmo diante da redação do art. 23, da Lei n. 

8.906/94 - Estatuto da OAB, segundo o qual os honorários pertencem ao 

advogado. (Grifos no original) Quanto ao cerne da controvérsia, "a 

distribuição dos ônus sucumbenciais pauta-se pelo exame do número de 

pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma 

das partes em relação a cada um desses pleitos, sendo prescindível o 

reexame fático-probatório (óbice recursal da Súmula 7/STJ), para aferir a 

regularidade da supracitada distribuição,"mas apenas a análise 

comparativa da petição inicial, da sentença e das demais tutelas 

jurisdicionais concedidas na demanda"(cf. REsp 1.455.296/PI, Rel. Ministro 

Moura Ribeiro, Rel. p/ Acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, 

julgado em 1/12/2016, DJe 15/12/2016). Além disso, a condenação em 

quantum inferior àquele objeto da ação configura sucumbência recíproca, 

e, consequentemente, conduz à repartição proporcional das despesas 

processuais, custas e honorários advocatícios (v.g. REsp 435.371/DF, 

Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em 7/4/2005, DJ 

2/5/2005, p. 354; e REsp 1.673.519/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, 

Segunda Turma, julgado em 19/9/2017, DJe 9/10/2017), exceto no caso de 

indenização por dano moral, nos termos da Súmula 326/STJ. No caso dos 

autos, o ora recorrente propôs ação visando ao recebimento de 40 

(quarenta) salários mínimos a título de indenização securitária prevista 

pelo seguro obrigatório DPVAT, independentemente do grau das lesões 

oriundas de acidente automobilístico. A sentença, confirmada pelo Tribunal 

de origem, julgou a ação parcialmente procedente, condenando a parte 

contrária ao pagamento de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte 

cinco reais) a título de indenização pela incapacidade permanente parcial 

incompleta da parte autora. E, em decorrência da condenação ser muito 

inferior ao pedido inicial, distribuiu os ônus sucubenciais entre as partes 

na proporção do seu decaimento. Desse modo, estando a decisão 

recorrida em consonância com a jurisprudência do STJ, nos termos acima 

declinados, é inviável o provimento do presente recurso, ante o óbice da 

Súmula 83/STJ. Ante o exposto, conheço do agravo para negar 

provimento ao recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em R$ 

250,00 (duzentos e cinquenta reais), suspensa a exigibilidade em razão 

da gratuidade da justiça deferida (e-STJ, fl. 65). Advirto as partes de que 

a eventual interposição de recursos após a vigência do CPC/2015 

sujeitará o recorrente aos ônus processuais nele previstos, inclusive ao 

pagamento de multas pela interposição de recursos manifestamente 

protelatórios ou inadmissíveis, cuja exigibilidade não é abrangida pela 

suspensão decorrente da gratuidade da justiça (art. 98, § 4º, do 

CPC/2015). Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2017. MINISTRO 

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 1167992 MT 

2017/0228735-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de 

Publicação: DJ 27/10/2017) Assim, em consonância as disposições dos 

artigos 85,§8º e 86 do CPC, as custas processuais e os honorários 

advocatícios, este ultimo ora fixados em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), serão suportados pela parte Autora na proporção de 60%, e, pela 

parte Ré, no percentual de 40%. ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 
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487, inciso I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial 

para CONDENAR a parte Requerida PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, pagar ao Requerente WEGITON CORDEIRO DE 

MOURA, a quantia de de R$ 2.868,75 (dois mil, oitocentos e sessenta e 

oito reais e setenta e cinco centavos), referente à indenização do seguro 

DPVAT prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e 

correção monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 

29/10/2017 (Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 

(hum mil e duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% 

para a parte Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a 

exigibilidade suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 

98 do CPC), e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do 

Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE 

SABO MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009910-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

EDUARDO INACIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1009910-98.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, EDUARDO INÁCIO DOS 

SANTOS 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 20/09/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “fratura do tornozelo 

esquerdo”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao 

pagamento do seguro obrigatório, no montante de R$ 3.375,00 (três mil 

trezentos e setenta e cinco reais), referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 12713536. A Requerida apresentou 

contestação id. 13621166, arguindo em preliminar pela necessidade de 

inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação, e a ausência do laudo do IML documento 

imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu pela improcedência 

do pedido inicial, ante a necessidade de produção de prova pericial que 

quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. Sustentou a cerca do 

quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 6.164/74, alterada 

pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do valor da 

indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual condenação, seja 

observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual define que o valor 

indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. requereu que em caso de 

eventual condenação, a correção monetária incida a partir da data do 

ajuizamento da ação, e ainda que os juros moratórios incidam a partir da 

citação, em observância a Súmula 426 do STJ. Requereu ainda que sejam 

os Honorários Advocatícios, arbitrados em no máximo 15%, (quinze por 

cento) sobre o valor da condenação. Laudo pericial judicial no id. 

15039057. Impugnação à contestação corroborada id. 15341630. A parte 

Requerida por sua vez (id. 15428325), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (75%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Certidão de decurso de prazo corroborado no id. 15490079. 

Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de 

prévio requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a 

questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 

configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id. 12713536), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15039057, 

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 
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CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um tornozelo o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15039057), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

independentemente do grau das lesões oriundas de acidente 

automobilístico, a incidência de juros legais de 1% (um por cento) a partir 

da citação e correção monetária com índice INPC, 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, 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 EDUARDO INÁCIO DOS SANTOS 

a quantia de R$ 2.531,25 ( dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e 

cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista no 

artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 20/09/2017 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1004000-90.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, WALLF RONNY VIEIRA 

DANTAS, devidamente qualificado na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA 

de benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em 

síntese, que em 16/10/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “fratura da clavícula 

direita”. Por tais motivos requer a condenação da Requerida ao pagamento 

do seguro obrigatório, no montante de R$ 7.087,50 (sete mil, oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), referente à sua invalidez permanente, 

ocasionada por acidente de trânsito, na forma da lei 6.194/74. Certidão de 

ocorrência corroborado no id. 11885347. A Requerida apresentou 

contestação id. 14248596, arguindo em preliminar pela necessidade de 

alteração da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT no polo 

passivo da demanda; a inépcia da inicial por falta de interesse de agir, por 

entender necessária a realização de pedido administrativo anteriormente à 

propositura da ação e a ausência de comprovante de residência em nome 

de terceiro requisito para fixação do foro. No mérito, defendeu pela 

improcedência do pedido inicial, ante a ausência do boletim de ocorrência; 

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. 15045224. Impugnação a contestação apresentada 

no id:15332790. Certidão de decurso de prazo corroborado no id. 

15493641. Os autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. 

DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA 

NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PERANTE A PORTO 

SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS – DEVOLUÇÃO POR PENDÊNCIA 

DOCUMENTAL Não assiste razão à parte Requerida quanto à aventada 

precariedade da documentação apresentada pela parte Autora na esfera 

administrativa, pelo simples fato de que a correspondência encaminhada à 

parte Autora pela seguradora foi redigida de forma genérica, pois sequer 

aponta de forma específica quais seriam os documentos faltantes para 

dar prosseguimento ao andamento na regulação do sinistro. PRELIMINAR 

inépcia da inicial – COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA EM NOME DE 

TERCEIRO. Afasto a preliminar de inépcia da inicial, pois no que tange a 

exigência de comprovante residencial como documento obrigatório a ser 

apresentado pela parte Autora, não é considerado indispensável para 

propositura da ação, bastando à comprovação da ocorrência do acidente 

a existência de lesão e o nexo de causalidade entre eles. Outrossim, não 

é necessário o comprovante de residência para se auferir a competência 

do juízo, pois as ações de indenização para recebimento de seguro 

obrigatório podem ser ajuizadas tanto no domicílio do autor como no local 

do sinistro, conforme determina o art. 53, V, do CPC, ou ainda o domicílio 

do réu, art. 46 do mesmo Diploma Legal, cabendo a opção pela parte 

Autora. 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.11885347) e Relatório Médico (id. 11852320), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15045224, 

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 da contradição de informações quanto à ocorrência 

do acidente, não é motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 

6.194/74 não estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, 

prescrevendo apenas que a indenização será paga mediante a exibição 

de prova do acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem 

elementos hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, 

tais como a ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada 

pessoa vítima de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que 

o atendimento hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são 

suficientes a comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. 

Portanto, comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 

6.194 de 1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização 

securitária DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da 

Lei n° 6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser 

proporcional ao grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos 

da Súmula 544 do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da 

tabela do CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de 

acordo com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela 

MP 451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de 

tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

superiores, o valor da indenização deve corresponder ao percentual de 

70% (setenta por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). Considerando que no presente caso, o laudo pericial 

judicial acostado aos autos (id. 15045224), dá conta de que a parte Autora 

apresenta debilidade parcial e permanente, caracterizada como de 

repercussão moderada, com perda de 50% (cinquenta por cento) de 

comprometimento do seu patrimônio físico, a indenização deve 

corresponder, portanto a quantia de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e 

vinte e cinco reais), incidindo sobre esse valor a correção monetária e 

juros de mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, 

deverão incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 

do Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor do seguro 

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, 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, 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 
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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 WOLLF RONNY VIEIRA DANTAS 

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, 16/10/2017 (Súmula 580 STJ). 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos reais, (§8º, 

artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 60% para a 

parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em virtude da 

concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito
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AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1012123-77.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, RONALDO ALEXANDRO 

PADILHA 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 28/09/2016, foi vítima de acidente automobilístico, o que 

resultou em sua invalidez permanente, devido à “fratura do 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. Boletim de 

ocorrência corroborado no id. 13061179. Laudo pericial judicial no id. 

15045606. A Requerida apresentou contestação no id. 15200794, 

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 
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no máximo 15%, (quinze por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerente por sua vez, apresentou manifestação ao laudo pericial (id. 

15257122), tecendo acerca do prosseguimento do feito, julgando a 

presente demanda. Impugnação a contestação apresentada no Id: 

15257741. A parte Requerida por sua vez (id. 15337862), manifestou 

sobre o laudo, ressaltando que deve ser levado em consideração o grau 

da lesão determinado na perícia médica (25%) e o percentual estipulado 

na tabela da Lei (50%). Os autos vieram conclusos para sentença. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e 

DA NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS 

CONSÓRCIOS. Quanto ao pedido de alteração e inclusão da Seguradora 

Líder S/A no polo passivo da lide, INDEFIRO, porquanto da simples 

interpretação do que preconiza o artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se 

a solidariedade de qualquer seguradora em responder pelo pagamento da 

indenização em virtude do seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 

283 do Código Civil de 2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º 

e 8º da Lei 6.194/74, o devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação 

regressiva, de cada um dos codevedores a sua quota, portanto, 

desnecessária qualquer modificação no polo passivo desta ação. 

PRELIMINAR – CARÊNCIA DA AÇÃO – NECESSIDADE DE PEDIDO 

ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de prévio requerimento 

administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a questão foi resolvida 

pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 631.240/MG, no qual a 

Suprema Corte decidiu que a partir da data do julgamento do recurso 

(03/09/2014), se faz necessário o requerimento administrativo prévio, 

aplicando regra de transição às demandas ajuizadas antes desta data. No 

referido recurso, o eminente Ministro Roberto Barroso modificou o 

posicionamento majoritário anteriormente adotado por àquela Corte, 

decidindo que a instituição de condições para o regular exercício do direito 

de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, de 

modo que para se caracterizar a presença de interesse em agir, é exigida, 

porém, a comprovação do prévio pedido administrativo não atendido. 

Todavia, não existe a necessidade de esgotamento das vias 

administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer da decisão 

denegatória do benefício ou da indenização, mas existe apenas a 

necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de que existiu 

a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e configurar 

a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção do Poder 

Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou defesa, 

impugnando os documentos acostados pela parte Autora para comprovar 

suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a indenização 

perseguida, restando, assim, configurado de forma inequívoca, que 

haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou seria negado, 

surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. Portanto, rejeito 

a preliminar 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 e Relatório Médico (id. 13061179), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 15045606, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, o 

valor da indenização deve corresponder ao percentual de 50% (cinquenta 

por cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 15045606), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão leve, com 

perda de 25% (vinte e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de mora. Quanto 

ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão incidir a partir da 

citação, em consonância com a Súmula nº 426 do Superior Tribunal de 

Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser aplicado o entendimento 

do Superior Tribunal de Justiça, firmado através da Súmula 580, de que a 

correção monetária nas indenizações do Seguro Obrigatório deve ser 

computada da data do evento danoso. Com relação ao ônus da 

sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela ínfima do 

pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante ao autor, 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: 

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 
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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 RONALDO ALEXANDRO 

PADILHA, a quantia de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e oitenta e sete reais e 

cinquenta centavos), referente à indenização do seguro DPVAT prevista 

no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção monetária 

a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 28/09/2016 (Súmula 

580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte Ré e de 

60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade suspensa em 

virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), e vedada a 

compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de Processo 

Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006712-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

CIRLENE DE SOUZA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT Proc. nº 

1006712-53.2018.8.11.0041(OF) VISTOS, MARCOS VINICIOS DE SOUZA 

LIMA, menor, neste ato representado por sua genitora CIRLENE DE SOUZA 

LIMA devidamente qualificados na inicial, propôs AÇÃO DE COBRANÇA de 

benefício do seguro obrigatório em face de PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, também qualificada, alegando, em síntese, que em 

01/12/2017, foi vítima de acidente automobilístico, o que resultou em sua 

invalidez permanente, devido à “fratura no membro superior 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. Boletim de ocorrência 

corroborado no id. 12259447. Laudo pericial judicial no id. 14371536. A 

Requerida apresentou contestação id. 14607071, arguindo em preliminar 

pela necessidade de inclusão da Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT no polo passivo da demanda, a inépcia da inicial por falta 

de interesse de agir, por entender necessária a realização de pedido 

administrativo anteriormente à propositura da ação, e a ausência do laudo 

do IML documento imprescindível para a demanda. No mérito, defendeu 

pela improcedência do pedido inicial, ante a necessidade de produção de 

prova pericial que quantifique a lesão alegada à invalidez permanente. 

Sustentou a cerca do quantum indenizatório, se atenha aos termos da Lei. 

6.164/74, alterada pela Lei 11.482/07, a qual fixa o teto para pagamento do 

valor da indenização DPVAT. E ainda que em caso de eventual 

condenação, seja observado o que dispõe a Súmula 474 do STJ, a qual 

define que o valor indenizatório seja proporcional ao grau da lesão. 

requereu que em caso de eventual condenação, a correção monetária 

incida a partir da data do ajuizamento da ação, e ainda que os juros 

moratórios incidam a partir da citação, em observância a Súmula 426 do 

STJ. Requereu ainda que sejam os Honorários Advocatícios, arbitrados em 

no máximo 10%, (dez por cento) sobre o valor da condenação. A parte 

Requerida por sua vez (id. 14689931), manifestou sobre o laudo, 

ressaltando que deve ser levado em consideração o grau da lesão 

determinado na perícia médica (75%) e o percentual estipulado na tabela 

da Lei (25%). Impugnação à contestação corroborada id. 14789472. Os 

autos vieram conclusos para sentença. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

PRELIMINAR - ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO e DA NECESSIDADE DE 

INCLUSÃO DA SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS. Quanto ao 

pedido de alteração e inclusão da Seguradora Líder S/A no polo passivo 

da lide, INDEFIRO, porquanto da simples interpretação do que preconiza o 

artigo 7º, da Lei nº 6.194/74, denota-se a solidariedade de qualquer 

seguradora em responder pelo pagamento da indenização em virtude do 

seguro obrigatório. Ademais, segundo o artigo 283 do Código Civil de 

2002, no que é acompanhado pelos artigos 7º § 1º e 8º da Lei 6.194/74, o 

devedor que satisfez a dívida pode exigir, em ação regressiva, de cada 

um dos codevedores a sua quota, portanto, desnecessária qualquer 

modificação no polo passivo desta ação. PRELIMINAR – DA AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO No que concerne à necessidade de 

prévio requerimento administrativo para a cobrança de seguro DPVAT, a 

questão foi resolvida pelo STF no julgamento do Recurso Extraordinário 

631.240/MG, no qual a Suprema Corte decidiu que a partir da data do 

julgamento do recurso (03/09/2014), se faz necessário o requerimento 

administrativo prévio, aplicando regra de transição às demandas ajuizadas 

antes desta data. No referido recurso, o eminente Ministro Roberto 

Barroso modificou o posicionamento majoritário anteriormente adotado por 

àquela Corte, decidindo que a instituição de condições para o regular 

exercício do direito de ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da 

Constituição Federal, de modo que para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é exigida, porém, a comprovação do prévio pedido 

administrativo não atendido. Todavia, não existe a necessidade de 

esgotamento das vias administrativas, isto é, não se pode apenas recorrer 

da decisão denegatória do benefício ou da indenização, mas existe 

apenas a necessidade do prévio requerimento administrativo, o indício de 

que existiu a tentativa de fazê-lo, a ponto de gerar a pretensão resistida e 
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configurar a necessidade, leia-se, ‘interesse-necessidade’ de intervenção 

do Poder Judiciário. Na hipótese vertente, a parte Requerida apresentou 

defesa, impugnando os documentos acostados pela parte Autora para 

comprovar suas alegações quanto ao nexo causal entre o acidente e a 

indenização perseguida, restando, assim, configurado de forma 

inequívoca, que haveria objeção ao pedido na seara administrativa ou 

seria negado, surgindo dessa forma, o interesse de agir superveniente. 

DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DO LAUDO DO IML - DESCUMPRIMENTO AO 

ART. 5°,§5° DA LEI 6.194/74. No tocante a aventada obrigatoriedade na 

apresentação de laudo pericial elaborado pelo IML para o pagamento da 

indenização do seguro DPVAT, não há se falar em tal exigência porquanto 

não constam no rol previsto no artigo 5º §1º alíneas “a” e “b” da lei 

6.194/74. Vejamos: Art.. 5º O pagamento da indenização será efetuado 

mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida 

qualquer franquia de responsabilidade do segurado. § 1o A indenização 

referida neste artigo será paga com base no valor vigente na época da 

ocorrência do sinistro, em cheque nominal aos beneficiários, descontável 

no dia e na praça da sucursal que fizer a liquidação, no prazo de 30 

(trinta) dias da entrega dos seguintes documentos: a) certidão de óbito, 

registro da ocorrência no órgão policial competente e a prova de qualidade 

de beneficiários no caso de morte. b) Prova das despesas efetuadas pela 

vítima com o seu atendimento por hospital, ambulatório ou médico 

assistente e registro da ocorrência no órgão policial competente - no caso 

de danos pessoais. Desta feita, não há razão para o acolhimento da 

preliminar supramencionada. Inexistindo outras preliminares, passo a 

análise do mérito. O Seguro Obrigatório de Veículos Automotores de Vias 

Terrestres - Seguro DPVAT regulamentado na Lei n.º 6.194/74, dispõe que 

para o recebimento da indenização deve a parte comprovar, ainda que de 

forma simples, o acidente noticiado, o dano dele decorrente e o grau de 

invalidez do membro ou órgão lesado a ser observado no cálculo da 

indenização (art.5º, da Lei nº 6.194/74). Com a petição inicial foram 

juntados o Boletim de Ocorrência e Relatório Médico (id. 12259447), 

sobrevindo no decorrer da instrução Laudo Pericial Judicial id. 14371536, 

concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade 

entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o 

Requerente. Outrossim, eventual ausência da juntada do Boletim de 

Ocorrência ou o fato de ter sido lavrado em data posterior ao fato, não é 

motivo para recusa do pagamento, porquanto a Lei nº 6.194/74 não 

estabelece a obrigatoriedade de juntada de tal documento, prescrevendo 

apenas que a indenização será paga mediante a exibição de prova do 

acidente e do dano decorrente. Assim, se nos autos existem elementos 

hábeis a comprovar a ocorrência do acidente automobilístico, tais como a 

ficha de atendimento médico que relata ter sido determinada pessoa vítima 

de acidente de trânsito ou prontuário médico que indica que o atendimento 

hospitalar decorreu de acidente de trânsito, por si só, já são suficientes a 

comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e a lesão. Portanto, 

comprovado nos autos o preenchimento dos requisitos da Lei 6.194 de 

1974, faz jus a parte Autora ao recebimento da indenização securitária 

DPVAT, em atenção ao comando do artigo 3°, inciso II e §1°, da Lei n° 

6.194, de 1974, devendo o valor da indenização deve ser proporcional ao 

grau da repercussão da debilidade suportada, nos termos da Súmula 544 

do STJ, a qual tratou de atestar a validade da utilização da tabela do 

CNSP-SUSEP, o que garante a quantificação da indenização de acordo 

com o grau de invalidez, mesmo nos casos não contemplados pela MP 

451/2008, senão vejamos: Súmula 544/STJ: É válida a utilização de tabela 

do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a 

proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez 

também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em 

vigor da Medida Provisória n. 451/2008. (grifei) Desta feita, pela tabela 

anexa à Lei nº 6.194/74, com a redação alterada pela Lei nº 11.945/2009, 

em caso de perda completa da mobilidade de um dos punhos,o valor da 

indenização deve corresponder ao percentual de 25% (vinte e cinco por 

cento) do teto que é R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais). 

Considerando que no presente caso, o laudo pericial judicial acostado aos 

autos (id. 14371536), dá conta de que a parte Autora apresenta debilidade 

parcial e permanente, caracterizada como de repercussão intensa, com 

perda de 75% (setenta e cinco por cento) de comprometimento do seu 

patrimônio físico, a indenização deve corresponder, portanto a quantia de 

R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), incidindo sobre esse valor a correção monetária e juros de 

mora. Quanto ao termo inicial da cobrança dos juros de mora, deverão 

incidir a partir da citação, em consonância com a Súmula nº 426 do 

Superior Tribunal de Justiça. Relativo à correção monetária, deve ser 

aplicado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado através 

da Súmula 580, de que a correção monetária nas indenizações do Seguro 

Obrigatório deve ser computada da data do evento danoso. Com relação 

ao ônus da sucumbência, a parte Autora sagrou-se vencedora em parcela 

ínfima do pedido inicial: postulou o recebimento do valor indenizável 

proporcional a lesão oriunda de acidente automobilístico, a incidência de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária com índice INPC 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: 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, 
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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 MARCOS VINICIOS DE SOUZA 

LIMA, menor, neste ato representado por sua genitora CIRLENE DE SOUZA 

LIMA a quantia de R$ 2.531,25 (dois mil, quinhentos e trinta e um reais e 

vinte e cinco centavos), referente à indenização do seguro DPVAT 

prevista no artigo 3º, inciso II, da Lei n 6.194/74, acrescido de juros de 1% 

(um por cento) ao mês a partir da citação (Súmula 426 STJ) e correção 

monetária a partir da data da ocorrência do sinistro, qual seja, 01/12/2017 

(Súmula 580 STJ). CONDENO as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.200,00 (hum mil e 

duzentos reais, (§8º, artigo 85 do CPC) na proporção de 40% para a parte 

Ré e de 60% para a parte Autora, ficando, entretanto, a exigibilidade 

suspensa em virtude da concessão da justiça gratuita (artigo 98 do CPC), 

e vedada a compensação, nos termos do §14 do artigo 85 do Código de 

Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. YALE SABO MENDES 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1023004-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI (ADVOGADO(A))

MARIA AGUIDA DARIVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R.S.M. DA ROCHA - ME (RÉU)

ROSANGELA SILVA MARTINS DA ROCHA (RÉU)

ALONSO VITORINO BARRETO (RÉU)

Magistrado(s):

YALE SABO MENDES

 

PJE N° 1023004-16.2018.8.11.0041(LP) VISTOS, Oportunizado a emenda a 

inicial para comprovação da condição de hipossuficiência necessária a 

concesssão da assistência judiciária gratuita (id. 14719151), a parte 

Autora propugnou pela extinção do feito por desistência da ação (id. 

15124515), dispensada a anuência da parte Requerida por não ter sido 

citada. Ante o exposto, nos termos dos artigos 485, VIII, do CPC, 

HOMOLOGO o pedido de desistência e DECLARO EXTINTO o presente 

feito, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. Custas remanescentes ficarão ao 

encargo da parte REQUERENTE, nos termos do art. 90 do CPC/15. Depois 

de observadas as formalidades legais, ARQUIVEM-SE os autos, inclusive 

com baixa no Cartório Distribuidor. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

YALE SABO MENDES Juiz de Direito

8ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031465-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

ADRIANO DE ALENCAR SATIL (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 1031465-74.2018.8.11.0041 AUTOR(A): ADRIANO DE 

ALENCAR SATIL 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 
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MEMBRO INFERIOR DIREITO. PERDA TOTAL (100%) DE USO DO MEMBRO 

INFERIOR ESQUERDO. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL COMPROVADA. 

CORRETA CONDENAÇÃO NO VALOR MÁXIMO INDENIZÁVEL DE R$ 

13.500,00. INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO 

EVENTO DANOSO. SENTENÇA IRREPROCHÁVEL. RECURSO CONHECIDO 

E DESPROVIDO. A escolha da seguradora contra quem vai litigar a vítima 

ou beneficiário do seguro DPVAT pertence a ela, tão somente, pois, todas 

as seguradoras que fazem parte do consórcio responsável pelo 

pagamento das indenizações decorrentes de danos causados por 

acidente de trânsito têm a atribuição de quitar a indenização do seguro 

obrigatório. Em caso de cobrança de seguro obrigatório. DPVAT, a 

existência de outras provas e documentos nos autos que comprovam que 

houve o acidente de trânsito e atesta que a invalidez decorre desse 

sinistro, o boletim de ocorrência policial e o laudo do iml são dispensáveis, 

mesmo que o cnsp os exija para a regulação do sinistro. A indenização do 

seguro DPVAT deve ser paga, proporcionalmente, ao grau de invalidez da 

vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça. Em 

casos tais, deve ser observado estritamente os percentuais apurados em 

laudo pericial, de acordo com a tabela emitida pela susep, obedecido o teto 

legal de r$13.500,00. A indenização, assim como, a correção monetária 

sobre dívida por ato ilícito são calculados a partir da data do evento 

danoso (sinistro)”. (TJMT; APL 113901/2014; Capital; Rel. Des. Dirceu dos 

Santos; Julg. 22/10/2014; DJMT 27/10/2014; Pág. 50). Com efeito, muito 

embora existam outros pontos de atendimento, não compete a este Juízo 

interferir na escolha do segurado, cabendo somente a esse optar pela 

seguradora que processará o seu requerimento, sendo que a recusa 

injustificada no recebimento desse por parte da seguradora escolhida 

caracteriza violação às normas que regulamentam a matéria. Na hipótese 

vertente, é certo que a seguradora ora requerida, Porto Seguro Cia de 

Seguros Gerais, sediada nesta urbe, integra o consórcio DPVAT, 

constando oficialmente no endereço eletrônico da Seguradora Líder como 

ponto de atendimento autorizado nesta urbe[3]. Portanto, nos termos do 

exposto acima, o eventual encaminhamento do segurado, por parte da 

seguradora requerida, a outra entidade ou seguradora autorizada não se 

caracteriza como justificativa hábil a excluir a sua responsabilidade. Isso 

porque, não havendo mais interesse em atuar como autorizada, compete à 

seguradora efetuar o necessário desligamento do Consórcio DPVAT. No 

caso dos autos, muito embora não se trate de recusa para 

encaminhamento do segurado a outra seguradora, entendo que a recusa 

estampada pela requerida por meio do carimbo aposto no requerimento 

apresentado também se caracteriza como recusa injustificada. Com efeito, 

considerando que na primeira página consta a relação dos documentos 

que foram anexados ao referido requerimento, assim como tendo em vista 

que, na referida relação, estão inclusos todos os documentos exigidos por 

lei para o protocolo do pedido de indenização securitária, a recusa não 

pode ser entendida como justificada. Para tanto, competia à seguradora 

requerida apontar o(s) documento(s) que não teria(m) sido anexado(s) ou, 

em última hipótese, receber o requerimento administrativo mediante a 

especificação de todos os documentos efetivamente entregues, 

informando o segurado acerca da necessidade de complementação da 

documentação. Assim sendo, entendo que a seguradora ora requerida 

tem a obrigação de receber os requerimentos dos segurados que buscam 

a indenização por sinistro ocorrido sob a cobertura do Seguro DPVAT, 

seja por meio de protocolo hábil a identificar quais são os eventuais 

documentos faltosos, seja mediante protocolo que relacione todos os 

documentos que foram entregues. 3. Caracterização de Demanda 

Repetitiva: Anoto que o ajuizamento de demandas destinadas à cobrança 

de seguro DPVAT não pago administrativamente é massivo, sendo nítido 

que a crescente judicialização desses casos decorre não apenas do 

descumprimento das normas, mas também da ineficiência na condução 

dos procedimentos administrativos para pagamento do seguro aos seus 

beneficiários. Ocorre que o enfrentamento de demandas repetitivas, 

também conceituadas como demandas de massa, exige uma postura 

diferenciada por parte dos atores processuais, com vistas à 

concretização do principio constitucional da duração razoável do 

processo e à busca da eficiência na gestão judiciária, a qual pressupõe 

maior resultado com menor custo. Não é por outra razão que a 

problemática se insere na Estratégia Nacional do Poder Judiciário 

2015/2020, como um macrodesafio: Gestão das Demandas Repetitivas e 

Grandes Litigantes. De fato, soluções individuais, típicas do modelo 

processual brasileiro, são inaptas a prevenir e solucionar os conflitos de 

massa, os quais tem origem em questões estruturantes. E, no que tange a 

causa da expressiva judicialização da cobrança do seguro DPVAT, podem 

ser apontadas às seguintes questões estruturantes: a) ausência de 

sistematização quanto à forma de recebimento do requerimento 

administrativo, tendo em vista que, muito embora a própria legislação 

determine o protocolo mediante recibo que discrimine os documentos 

entregues pelo segurado (art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74), os 

requerimentos são recebidos através de simples oposição de carimbo, 

sem qualquer especificação da documentação entregue; b) ineficiência na 

condução do procedimento administrativo para pagamento do seguro, 

como, por exemplo, nos casos de falta de documentação, em que o 

segurado não é informado claramente de qual é o documento faltoso; c) 

descumprimento do prazo estipulado em lei para pagamento do seguro, 

qual seja, 30 (trinta) dias (art. 5º, § 1º, da Lei nº 6.194/74); d) insuficiente 

fiscalização e autuação das seguradoras por descumprimentos das 

normas, como, por exemplo, a não imposição de multa às seguradoras 

pela infração prevista no art. 66 da Resolução CNSP nº 243/2011, 

consistente em não pagar a indenização no prazo previsto na legislação. 

Além dos motivos citados, recentemente, este Juízo tem-se deparado com 

outro fato: e) recusa no recebimento do requerimento administrativo por 

parte da seguradora requerida. Todos esses fatores, se não impedem, ao 

menos retardam o recebimento da indenização assegurada por lei, posto 

que obrigam os segurados a buscarem o auxílio de terceiros e/ou a via 

judicial para obterem o pagamento, acarretando, ainda, perda de parcela 

do valor com comissões e/ou honorários e despesas processuais. Diante 

desse cenário, em busca de garantir ao segurado o direito de receber uma 

rápida e integral indenização, evitando, assim, a judicialização, se faz 

necessária não só a atuação dos órgãos de fiscalização e controle, mas 

também de todos os demais envolvidos na matéria. Nesse sentido, aliás, 

vem atuando o Tribunal de Contas da União, que, por meio do Acórdão 

2.609/2016-TCU Plenário, de 11/10/2016, cuja origem decorre de auditoria 

na Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, com o objetivo de 

verificar a atuação regulatória e fiscalizatória da entidade em relação ao 

DPVAT, exarou diversas recomendações, dentre as quais está adotar as 

providências cabíveis para normatizar, implementar e otimizar o 

atendimento administrativo, minimizando, assim, a judicialização, as 

despesas com honorários e o prazo de atendimento à sociedade (item 

9.1.4). Em decisão mais recente (Acórdão 42/2018- TCU Plenário), o 

referido Tribunal determinou o exame do atendimento às determinações do 

Acórdão 2.609/2016 e que sejam identificadas as falhas que 

supostamente viabilizaram fraudes no seguro, determinando, ainda, a 

avaliação e a efetiva atuação da SUSEP em verificar o funcionamento 

adequado de estrutura destinada a evitar desvios no seguro (TC 

032.178/2017-4). Destarte, por ineficiência do sistema atual, demandas 

como a presente têm se reiterado absurdamente neste Juízo, 

caracterizando, portanto, demanda individual repetitiva. Por conta disso, 

como estratégia para a sua prevenção, nos termos do art. 139, inciso X, 

do Código de Processo Civil, este Juízo já oficiou ao Ministério Público para 

que, acaso frustrados eventuais procedimentos administrativos para a 

resolução extrajudicial da quaestio, promova a propositura da ação 

coletiva cabível, com vista a obter sentença genérica hábil a salvaguardar 

os direitos individuais homogêneos dos segurados. À propósito, por se 

tratar de interesse social qualificado, está o Ministério Público legitimado a 

defendê-lo em juízo, com base no art. 127 da Constituição Federal, como já 

sedimentado nos Tribunais Superiores[4]. Além disso, este Juízo 

comunicou, ainda, ao Egrégio Tribunal de Contas da União, a fim de que 

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 
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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, 25 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 25.09.2018, às 16:26. [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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028318-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

VEIUQUE FERREIRA TRINDADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1028318-40.2018.8.11.0041 AUTOR(A): VEIUQUE 

FERREIRA TRINDADE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

instruiu a inicial com requerimento administrativo que não atende as 

determinações legais. Com efeito, 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 recusa por parte da seguradora requerida em receber o requerimento 

com expressa especificação dos documentos entregues, ou na hipótese 

de haver necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de 

algum documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, a parte autora apresentou o documento constante no Id. 

nº 15013673, que se trata de aviso de sinistro. Porém, o referido 

comprovante não demostra quais foram os documentos remetidos, nem se 

há necessidade de complementação da documentação enviada, razão 

pela qual não atende os requisitos legais supracitados. 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, requerimento administrativo 

prévio e hábil a atender as determinações legais para a 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, 05 de Setembro de 2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026042-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1026042-36.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

ALEXANDRO ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS W Vistos. Verifica-se na exordial que 

a parte autora apresentou pedido de indenização por invalidez. Porém, 

compulsando os autos, verifico que a parte autora instruiu a inicial com 

requerimento administrativo que não atende as determinações legais. Com 

efeito, 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 recusa por 

parte da seguradora requerida em receber o requerimento com expressa 

especificação dos documentos entregues, ou na hipótese de haver 

necessidade da via judicial para o suprimento da ausência de algum 

documento, deverá a parte autora informar o Juízo, especificando 

claramente qual o documento a ser suprido, assim como esclarecendo o 

motivo da impossibilidade de apresentá-lo na esfera administrativa. No 

caso dos autos, o comprovante apresentado como requerimento 

administrativo trata-se de aviso de sinistro que informa ter sido o pedido 

negado, consoante carta enviada para o endereço da parte autora (Id. nº 

14725134). Contudo, a parte autora não acostou ao feito a referida carta, 

de forma que não é possível se aferir o motivo da negativa, que pode ter 

sido por ausência de entrega da documentação necessária, razão pela 
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qual o aviso de sinistro, por si só, não atende os requisitos legais 

supracitados. 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, 

requerimento administrativo prévio e hábil a atender as determinações 

legais para a 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 - MT, 03 de Setembro de 

2018. BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030828-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO (ADVOGADO(A))

NICANOR AUGUSTO PINTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 23/11/2018 às 

13:00, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004625-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO (ADVOGADO(A))

CARLOS FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1004625-27.2018.8.11.0041 REQUERENTE: CARLOS 

FELIPE ALMEIDA DA CRUZ - ME REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A W Vistos. Considerando o elevado 

transcurso de prazo desde a manifestação de Id. nº 13061601, INTIME-SE 

a parte autora para informar nos autos se ainda persiste a suspensão do 

fornecimento dos serviços, no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, 

CERTIFIQUE-SE quanto a citação da parte requerida e, em seguida, 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação. Cumpra-se. Cuiabá, 24 de Setembro de 2018. BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031490-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

PAULO DE SOUZA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031490-87.2018.8.11.0041 REQUERENTE: PAULO DE 

SOUZA DIAS REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS V Vistos. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

DPVAT ajuizada em face de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. 

Assevera a parte autora que, ao buscar previamente o protocolo do 

requerimento administrativo do seguro a que faz jus, houve recusa do 

recebimento por parte da sucursal da seguradora requerida, mediante a 

aposição de carimbo com os seguintes dizeres: “Pedido administrativo não 

foi aceito por falta de documentos exigidos na Lei nº 6.194/74”. Pois bem. 

Diante dos fatos apontados pela parte autora, mister se faz a análise 

percuciente da matéria envolta nos autos, pelo que passo a fazê-lo nos 

tópicos a seguir: 1. Prévio Requerimento Administrativo: Como é cediço, no 

julgamento do RE 631.240 RG/MG, realizado em sede de repercussão 

geral, entendeu o Supremo Tribunal Federal que carece de interesse de 

agir, por ausência de pretensão resistida, a parte que não demonstrar ter 

realizado requerimento administrativo perante o Instituto Nacional do 

Seguro Social – INSS[1]. E, por meio do RE nº 839.314/MA, interposto por 

segurado contra acórdão de Turma Recursal Única, o Ministro Luiz Fux 

aplicou tal entendimento às demandas de seguro DPVAT, decidindo o caso 

monocraticamente, no sentido da necessidade de prévio requerimento 

administrativo também nessas demandas[2]. Nesse diapasão, a ausência 

de prévio requerimento administrativo implica em falta de interesse de agir 

da parte autora para pleitear o recebimento do seguro na via judicial. 2. 

Obrigação de Recebimento do Requerimento Pela Consorciada Requerida: 

Considerando que o seguro obrigatório DPVAT se trata de um contrato 

legal, de cunho social, financiado pelos proprietários de veículos e 

regulamentado pela Lei n.º 6.194/74, todo acidente que tenha sido 

ocasionado pelo uso de veículo automotor gera direito à reparação por 

eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da 

existência de culpa. Compete a qualquer seguradora consorciada, por 

expressa determinação legal do art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.194/74, o 

recebimento dos documentos necessários ao processamento do pedido 

administrativo do segurado, inclusive “mediante recibo, que os 

especificará”. Segundo a Resolução CNSP nº 332/2015, que dispõe sobre 

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 
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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 

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, 
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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, 25 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 25.09.2018, às 16:26. [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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007613-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DINALVA VAKMAKER PEREIRA (AUTOR(A))

NATANAEL JESUS DA COSTA (AUTOR(A))

CREUZA DE ALMEIDA LARA (AUTOR(A))

GREGORIA MARIA DA SILVA (AUTOR(A))

JOCELINA DUARTE PESSOA SOARES (AUTOR(A))

CARMEM LUCIA PEREIRA DE MELO (AUTOR(A))

ADEMILSON FERREIRA SOARES (AUTOR(A))

ANALICE PRIMA DE SOUZA (AUTOR(A))

ELIANE BENEDITA DA COSTA (AUTOR(A))

FELIPE SOUZA GALVAO (ADVOGADO(A))

ANTONIO JOAO MACIEL (AUTOR(A))

EDSON ANTONIO DA SILVA (AUTOR(A))

MILTON MARTINS BEZERRA (AUTOR(A))

GUINAURA ARCANJO DA SILVA (AUTOR(A))

CECILIA BATISTA DA COSTA (AUTOR(A))

MARILZA DA COSTA BEZERRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

CAIXA SEGURADORA S/A (RÉU)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

apresentar impugnação à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014247-67.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

GIL FRANCO PIRES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1005842-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRUEGER (ADVOGADO(A))

GONCALO SILVESTRES DA CONCEICAO (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007105-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON HENRIQUE GOMES SIQUEIRA (REQUERENTE)

SÉRGIO BATISTELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATA JUNGKLAUS (REQUERIDO)

 

Intimo a parte autora para se manifestar sobre a certidão negativa do(a) 

Oficial de Justiça, devendo informar o endereço para a citação, no prazo 

de 05 (cinco) dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 915972 Nr: 40794-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO FERREIRA REIS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO F. LEAL LAWALL - 

OAB:7701

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:OAB/MT 18.603-B, LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8.123

 INTIME-SE a parte devedora para pagar o débito, no prazo de 15 dias, 

acrescido de custas, se houver, devendo a intimação observar a regra do 

§ 2º do art. 513 do CPC.

Fica o devedor advertido que, não ocorrendo pagamento voluntário no 

prazo assinalado acima, o débito será acrescido de multa de 10% (dez por 

cento) e, também, de honorários advocatícios de 10% (dez por cento), 

sendo certo que, efetuado o pagamento parcial, a multa e os honorários 

incidirão sobre o restante.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 931552 Nr: 50157-80.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO CARVALHO LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CANÁRIO CONSTRUÇÕES LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR FARCHI DE SOUZA - 

OAB:282598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO SOUZA DA SILVA - 

OAB:16085

 Considerando que, até esta data, não houve publicação do despacho de 

fls. 189, encaminho nova intimação. Despacho: Defiro a produção de 

prova oral requerida pela ré.

DESIGNO o dia 09 de Outubro de 2018, às 14h30mim, para a realização da 

audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no gabinete da 8º 

vara Cível no Fórum da Capital, devendo as partes e os seus patronos 

serem regularmente intimados para comparecerem à solenidade.

 Deverão os advogados das partes se atentarem para a previsão contida 

no art. 455 do Código de Processo Civil no tocante a sua incumbência de 

intimar as testemunhas, dispensando-se a intimação do juízo.

 Intime-se o autor pessoalmente, por carta, a fim de que compareça a 

audiência para prestar depoimento pessoal, sob pena de confissão.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1157262 Nr: 34792-15.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIOMAR DA CRUZ PESSOA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO SILVA DE 

LIMA - OAB:19.919-O/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA - OAB:8184-A

 Nesta data, intimo as partes para se manifestarem acerca do Laudo 

Pericial, no prazo de 15 (quinze) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1147399 Nr: 30597-84.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARA SOUZA RIBEIRO

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 Nesta data, intimo a parte requerida para manifestar acerca do laudo 

pericial, no prazo de 15(quinze)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 853231 Nr: 55945-12.2013.811.0041

 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: LCES, RMDBC, LRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TLAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LUIZ BROCK - 

OAB:OAB/SP 91311, ROGERIO ANTUNES DOS SANTOS - OAB:16.405

 Intimo a parte autora para requerer o que entender de direito, no prazo de 

05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 231902 Nr: 1308-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO DAS ESCOLAS SUPERIORES DE CUIABÁ - UNIC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELY PATRICK FARINA, NATÁLIA 

RODRIGUES FARINA, SIDNEY FARINA JÚNIOR, SUMAYA ANGIE FARINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6.551-A/MT, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - 

OAB:6572, BRAULIO JUNIOR DA SILVA - OAB:8.741/MT, ELAINE 

CRISTINA FERREIRA SANCHES - OAB:7.863/MT, MÔNICA GOES 

CAMPELO - OAB:8735 MT, NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO - 

OAB:6.524-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286

 Nesta data, intimo a parte exequente para que manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias, requerendo o que entender de direito para prosseguimento 

do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 766390 Nr: 19144-34.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO MORADA DA SERRA IV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MOISÉS BORGES, DIEGO GOMES 

BORGES, NATALIA GOMES BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

- OAB:13.544/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que se manifeste acerca da Certidão negativa 

do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 718487 Nr: 9212-56.2011.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENIO DESBESSEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RITA HERAOUI SCAFF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO SANTOS GUIMARÃES 

MOITINHO - OAB:13713/MT, RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - 

OAB:11.011-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULA ASSUMPÇÃO DE 

ALMEIDA - OAB:10251

 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 Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1001151 Nr: 23920-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CODOMINIO SOLAR DE BRASILIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUSTAVO VELAZQUEZ OSORIO, 

ANDREA LOPES ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ UMBERTO CEZE - 

OAB:OAB/DF-8.622-, RICARDO HUMBERTO CEZE - OAB:20.221 DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que se manifeste acerca da Certidão negativa 

do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1076318 Nr: 58127-97.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAVID ALVES DE MELO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

(CLARO TV)

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

JUNIOR - OAB:16.625-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que se manifeste acerca da Certidão negativa 

do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1252021 Nr: 21799-03.2017.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIVERSIDADE CATOLICA DOM BOSCO - UCDB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAYANE APARECIDA RODRIGUES 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE CÓRDOBA SEVERO - 

OAB:9082/MS, IGOR NAVARRO RODRIGUES CLAURE - OAB:MS/11.702, 

LETÍCIA LACERDA NANTES FRANCESCHINI - OAB:9764

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que se manifeste acerca da Certidão negativa 

do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1285646 Nr: 3472-73.2018.811.0041

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTURYON COMÉRCIO DE MOTOS LTDA, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIU CARDS ADMINISTRADORA E PROMORA 
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DE CARTÕES LTDA, JACKSON LUCIO FIORINI, ALINE SAMPAIO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:7557/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte Autora para que se manifeste acerca da Certidão negativa 

do oficial de justiça, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 701574 Nr: 36195-29.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVENS JOÃO WAGNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDEIR CLEMENTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MARQUES MOREIRA - 

OAB:5104-A/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora na pessoa de seu advogado para que 

efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do 

mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 771817 Nr: 24901-09.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RÁDIO FM MORENA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MV COMÉRCIO DE MÓVEIS PLANEJADOS 

LTDA, MILTON LUIZ DA SILVA JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERNANDO MANCINI - 

OAB:1.581-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intimo a parte autora na pessoa de seu advogado para que 

efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento do 

mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 700014 Nr: 34638-07.2010.811.0041

 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: BIANCARDINI CANDIA, BRESSANE & LAURINDO 

ADVOGADOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO GOMES BRESSANE - 

OAB:8.616/OMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDMILLA DE MOURA 

BOURET - OAB:8.476 MT, LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - 

OAB:OAB/BA 16.780, MYRIANE SILVESTRE DOS SANTOS - 

OAB:12970/MS

 Nesta data, intimo as partes para se manifestarem quanto ao retorno dos 

autos a esta vara, no prazo de 5 (cinco) dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1163916 Nr: 37511-67.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO DIAS CORREA - 

OAB:11583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8.194-A

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1043981 Nr: 43460-09.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAMIR DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CITAVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, 

HDI SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - 

OAB:4318-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE TAVARES - 

OAB:109367/RJ, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11.660, SOFIA 

ALEXANDRA DE MOURA COELHO DE VILLAS BOAS DE 

MASCARENHAS - OAB:7.102-B/MT

 Intimo as partes para se manifestarem acerca da proposta de honorários 

apresentada pelo perito, no prazo comum de 05 dias.

 Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 808604 Nr: 15079-59.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLORENTINO ALBANO BESERRA, CARLOS ANTONIO 

BERTEI LONGHI, IRENE MATHIONI BEUTINGER

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

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

- OAB:227716/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Intimo as partes para se manifestarem acerca dos cálculos apresentados 

pelo contador judicial, no prazo de 05 dias.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1062819 Nr: 52261-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FIGUEIREDO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITURINO RODRIGUES ARAUJO DE AMORIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BARBOSA ARRUDA - 

OAB:16336, RODOLFO RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3.DELIBERAÇÕES FINAIS:Em caso de, mesmo realizadas todas as buscas 

via sistemas judiciais disponíveis, não ter sido localizados bens hábeis a 

assegurar o pagamento do débito exequendo, INTIME-SE a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, devendo indicar bens passíveis de penhora, cientificando-a de que, 

no silêncio, a presente execução será suspensa pelo prazo de 01 (um) 

ano, na forma do art. 921, § 1º, do Código de Processo Civil, período este 

em que a prescrição estará suspensa.Decorrido o prazo de de 01 (um) 

ano sem manifestação da parte exequente e indicação precisa de bens, 

DETERMINO, desde já, a suspensão sine die e o arquivamento dos autos, 

nos termos do § 2º do art. 921 do CPC, sendo que, a partir daí, iniciar-se-á 

o prazo de prescrição intercorrente (§ 4º do art. 921 do CPC).Anoto que, 

já tendo sido realizadas diligências via sistemas disponíveis ao juízo 

(BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de 

reiteração dessas diligências sem que o exeqüente demonstre a 

modificação da situação econômica do executado .Por fim, DEFIRO o 

pedido para o fim previsto no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil, 

pelo que fica desde já autorizada a inclusão do nome da parte executada 

nos cadastros de inadimplentes, devendo, para tanto, serem oficiados os 

órgãos competentes, via Sistema SERASAJUD.Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário.Cuiabá/MT, 28 de Junho de 2018.BRUNO D’OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Helena Maria Bezerra Ramos

 Cod. Proc.: 11222 Nr: 10027-39.2000.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO MARECHAL RONDON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUÁRIA SANTA HELENA COMÉRCIO 

E EMPREENDIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIA BEZERRA - OAB:2280 -MT, 

NILO ALVES BEZERRA - OAB:2830/MT, RAQUEL COUTO DE MENEZES - 

OAB:8465

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALEXANDRE SANCHES 

DE ARAUJO - OAB:164.998 OAB/SP

 Visto etc.

1)Tome-se por termo nos autos a penhora sobre o imóvel.

2)Após, intime-se o devedor da penhora e oficie-se ao Cartório para 

registrar a penhora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1146796 Nr: 30346-66.2016.811.0041

 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: FABIO LUIZ WATHIER

 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:

 Intimo a parte Autora, no prazo de 05 dias, para se manifestar acerca do 

desarquivamento dos autos e quais folhas pretende desentranhar, bem 

como a correção do polo, pois JUVINO DO ESPÍRITO SANTO não consta 

como parte nos autos.

Rúbia Graciela de M. Campos

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 935849 Nr: 52505-71.2014.811.0041

 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: BERYKLES WELLINGTON FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSNILDE RIBEIRO MARINS, IGOR MARINS 

RABELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO BENEDITO 

PETRAGLIA JUNIOR - OAB:OAB/MT 7.215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesta data, intima-se o a parte autora na pessoa de seu advogado para 

que efetue o depósito de diligência ou ofereça meios para o cumprimento 

do mandado, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 834157 Nr: 39525-29.2013.811.0041

 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: EDMIL PINTO BIBIANO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB: 16.113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 963571 Nr: 6303-02.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IR, PATRICIA SILVA COSMOS

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

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE NOGUEIRA LEMOS - 

OAB:OAB/MT-8328, PRISCILLA MESQUITA BUZZETTI - OAB: 9.342

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 941177 Nr: 55251-09.2014.811.0041

 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: JOELTON MORAES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TOKIO MARINE BRASIL SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERVELTE BRAGA 

FRANCISCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Nesta data, intimo as partes para manifestarem acerca do Laudo Pericial, 

no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1097654 Nr: 9558-31.2016.811.0041

 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: LEANDRO CARDOSO DE AZEVEDO

 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:

 Nomeio como perito o Dr. ROBERTO GOMES DE AZEVEDO, brasileiro, 

médico, CRM/MT 1958, podendo ser encontrado na Rua Major Gama, n.º 

675, Bairro Centro Sul, CEP 78020-170, Cuiabá-MT, fone: 65-9972-1818, 

e-mail robertoazevedo1958@gmail.com. Fixo os honorários periciais em 

R$ 1.000,00 (hum mil reais), os quais deverão ser rateados pelas partes, 

na forma do art. 95 do CPC. No que tange a parte requerente, uma vez que 

é beneficiária da assistência judiciária gratuita e não existem nos autos 

elementos aptos a ilidir a hipossuficiência absoluta, sendo, pois, inaplicável 

a regra do art. 98, §5º, do CPC, deixo de determinar o adiantamento dos 

honorários periciais a cargo deste, os quais serão suportados, ao final, 

pela fazenda pública ou pelo requerido, conforme o caso.Intime-se a parte 

requerida para que, no prazo de 05 dias, deposite em Juízo o valor 

correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do art. 95, §1º, 

do CPC.Efetuado depósito dos honorários, intime-se o experto, por meio 

eletrônico, cientificando-lhe da nomeação, solicitando que informe o dia, 

hora e local para a realização da pericia, com antecedência mínima de 60 

dias.Em seguida, dê-se ciência a parte autora do dia agendado para a 

realização da perícia, intimando-a pessoalmente, por carta registrada com 

aviso de recebimento, com a advertência de que a sua ausência ensejará 

na preclusão à produção da prova.Int.Cuiabá, 27 de Julho de 2018.BRUNO 

D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 842237 Nr: 46338-72.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALICE ZEPONI GARCIA

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA ALMEIDA CAMPOS 

BORGES - OAB:10.430

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

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

CECILIA FEDERECI DE ALMEIDA BARROS - OAB:OAB/MT 15710

 Portanto, DETERMINO a produção da prova pericial, requerida peça parte 
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ré, pelo que NOMEIO como perito profissional a ser indicado pela empresa 

Mediape Mediação Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias 

Ltda, localizada na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro Norte, CEP 

78.005-340, Cuiabá/MT, email contato@mediape.com.br, telefone (65) 

3322-9858.Como quesitos do Juízo, deverá o senhor perito responder, 

fundamentadamente, se os reajustes ocorridos no plano de saúde da 

parte autora, a partir de maio de 2008, estão de acordo com os 

parâmetros e aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar- 

ANS. (...).INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, formular quesitos complementares, assim como para indicar 

assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para contato 

do respectivo assistente.O laudo pericial deverá ser entregue em cartório 

no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que o perito for 

comunicado para dar início aos trabalhos. Apresentado o laudo, 

INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de quinze dias, se 

manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.Com as 

providências e após o cumprimento de todos os atos ordinatórios, 

retornem os autos conclusos para eventual julgamento da 

ação.Intimem-se.Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 880485 Nr: 17054-82.2014.811.0041

 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: DORALICE BENETOLI BRANDÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APLUB CAPITALIZAÇÃO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO YUJI MIYASHITA 

PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISEU CERISARA - 

OAB:324/MT, JOSE DE MEDEIROS PACHECO - OAB:5689/RS

 Compulsando os autos, verifica-se que a requerida Aplub Capitalização, 

ao apresentar sua contestação, denunciou à lide a empresa CRJ 

Consultoria Empreendimentos e Participações LTDA, a qual possui o nome 

fantasia MT CAP.

Segundo documentos juntados, a requerida possui contrato com a 

denunciada, a qual é responsável pela distribuição e divulgação dos títulos 

de capitalização emitidos por aquela denunciante, bem como seria a 

empregadora do motorista do caminhão envolvido no acidente que vitimou 

o filho da autora.

Diante da situação narrada, nota-se a existência de relação contratual 

entre denunciante e denunciada, com previsão de direito à ação 

regressiva, razão pela qual, DEFIRO a denunciação à lide apresentada, 

pois aplicável a previsão do art. 125, II, do CPC.

 A denunciante deverá providenciar a citação da denunciada CRJ 

Consultoria (MT CAP), no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de ficar 

sem efeito o chamamento, conforme arts. 126 e 131, ambos do CPC.

No mais, REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela 

requerida Aplub Capitalização, pois a aparente parceria de atividade 

exercida com a denunciada, indica, em tese, responsabilidade solidária, na 

forma do art. 932, III, do Código Civil.

Apresentado o endereço da denunciada, promova-se sua citação e, com 

a resposta, intimem-se as partes para se manifestar, em 10 (dez) dias.

Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1078375 Nr: 449-90.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WISSEM KHALIL

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

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OMAR KHALIL - OAB:OAB/MT 

11.682

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

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

 Portanto, DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela requerida, 

pelo que nomeio como perito o Dr. REINALDO PRESTES NETO, brasileiro, 

casado, médico, CRM/MT 5329, podendo ser encontrado na Rua General 

Irineu de Souza, n.º 144, Apto. 701, Ed. Maison Nicole, Bairro Duque de 

Caxias 2, CEP 78.043-360, Cuiabá-MT, fone: 65-98117-0025 e 

65-3028-1039, e-mail reiprestes@hotmail.com. Como quesitos do Juízo, 

deverá o senhor perito responder, fundamentadamente, às seguintes 

questões:1. O procedimento cirúrgico recomendado ao autor era 

enquadrado como urgência/emergência?2. O procedimento somente 

poderia se realizar no Hospital do Coração – em São Paulo, ou poderia ter 

sido realizado em outro local dentre os credenciados pela requerida?

INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, formular 

quesitos complementares, assim como para indicar assistentes técnicos, 

com a informação do telefone e e-mail para contato do respectivo 

assistente.....Cuiabá, 25 de Setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1147780 Nr: 30743-28.2016.811.0041

 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: GGDS, ELISANGELA PEREIRA DA SILVA

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

TRABALHO MÉDICO

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

11.439

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

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

OAB:187522

 ..Em relação ao pedido de prova oral, consistente no depoimento pessoal 

da autora e oitiva de testemunhas, verifica-se que a requerida justificou 

que pretende comprovar o “tramite operacional” que autorizou a realização 

do exame solicitado, mediante reembolso.Ocorre que isso se trata de fato 

incontroverso, pois se depreende da narrativa constante na inicial, que a 

parte autora diz que após as solicitações feitas, recebeu como resposta, 

justamente, que deveria custear o exame e, depois, seria reembolsada 

pela requerida (fl. 07).Assim, não há necessidade da produção da prova 

oral pugnada pela requerida, pois não há divergência em tal 

ponto.Considerando que a parte autora narra que não realizou o exame 

porque não tinha condições de custeá-lo – o que inviabilizou o 

procedimento do reembolso autorizado (fato incontroverso), a produção 

de prova pela requerida deverá recair sobre o seguinte ponto:Se, diante 

da inexistência ou indisponibilidade de prestador integrante da rede, a 

requerida atendeu ao previsto nos arts. 4º e 5º, ambos da Resolução 

Normativa - RN nº 268, de 1º de Setembro de 2011, que assim 

dispõem...Para tanto, DEFIRO a produção da prova documental, que 

poderá ser apresentada em 15 (quinze) dias.Diante da ausência de 

informações nos autos, determino que ambas as partes se manifestem e 

informem quando, efetivamente, ocorreu a realização do exame e se 

houve o custeio pela requerida.INTIMEM-SE.Decorrido o prazo, voltem os 

autos conclusos para sentença.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1071730 Nr: 56184-45.2015.811.0041

 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: MARIA ALICE DOS SANTOS AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILENE SOYANE DA SILVA 

MATOS - OAB:17703, FABIO SALES VIEIRA - OAB:11663/MT, 

FERNANDA ALVES CARDOSO - OAB:9.494 OAB/MT, GISELA ALVES 

CARDOSO - OAB:7725/MT, MARLON HUDSON MACHADO - 

OAB:15.642/MT

 NOMEIO como perito profissional a ser indicado pela empresa Mediape 

Mediação Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias Ltda, 

localizada na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro Norte, CEP 

78.005-340, Cuiabá/MT, email contato@mediape.com.br, telefone (65) 

3322-9858.Como quesitos do Juízo, deverá o senhor perito responder, 

fundamentadamente, se as faturas emitidas após março de 2015 estão 

coerentes com o consumo medido e lido no hidrômetro instalado na 

residência da parte autora.INTIMEM-SE as partes para, no prazo comum de 

15 (quinze) dias, formular quesitos complementares, assim como para 
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indicar assistentes técnicos, com a informação do telefone e e-mail para 

contato do respectivo assistente.(...).O laudo pericial deverá ser entregue 

em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da data em que 

o perito for comunicado para dar início aos trabalhos. Apresentado o 

laudo, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de quinze dias, se 

manifestem sobre o resulta¬do, mesma oportunidade em que deverão 

providenciar a apresentação de seus pareceres técnicos.No que tange à 

prova oral pretendida pelas partes, anoto que a audiência de instrução 

poderá ser designada após a produção da prova pericial, caso necessário 

for – na eventualidade da perícia técnica não ser suficiente para formação 

do convencimento. Com as providências e após o cumprimento de todos 

os atos ordinatórios, retornem os autos conclusos para eventual 

julgamento da ação.Intimem-se.Cumpra-se.Cuiabá, 26 de Setembro de 

2018.BRUNO D’OLIVEIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1088900 Nr: 5657-55.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MAURILA FOLLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARCIA SOARES 

MODESTO - OAB:13343/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELA ALVES CARDOSO - 

OAB: 7.725 OAB/MT

 DEFIRO a produção da prova pericial postulada pela requerida (fls.191) 

pelo que NOMEIO perito o profissional a ser indicado pela empresa 

Mediape Mediação Arbitragem e Recuperação de Empresas e Perícias 

Ltda, localizada na Av. Isaac Póvoas, nº 586, Sala 01-B, Centro Norte, CEP 

78.005-340, Cuiabá/MT, email contato@mediape.com.br, telefone (65) 

3322-9858.Como quesitos do Juízo, deverá o senhor perito responder, 

fundamentadamente, se o fornecimento de água na residência da parte 

autora, no período de 03/2014 a 10/2015, foi regular e suficiente, assim 

como se as instalações de captação (relógio, tubulação) são adequadas e 

condizentes com as normas técnicas.INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, formular quesitos complementares, 

assim como para indicar assistentes técnicos, com a informação do 

telefone e e-mail para contato do respectivo assistente.Após a indicação 

dos assistentes técnicos e a apresentação dos quesitos pelas partes, 

INTIME-SE a expert, por meio eletrônico, a fim de que, no prazo 05 (cinco) 

dias, apresente a sua proposta de honorários [art. 465, §2º do 

CPC].Havendo escusa, retornem os autos conclusos para nova nomeação 

de perito.Apresentada a proposta de honorários, INTIMEM-SE as partes 

para, querendo, manifestar-se no prazo comum de 5 (cinco) dias [art. 465, 

§3º, do CPC].Se ocorrer oposição quanto ao valor da proposta de 

honorários, INTIME-SE o perito para que se manifeste a respeito em 05 

(cinco) dias, remetendo os autos conclusos a seguir para arbitramento. 

Caso não haja oposição ao valor dos honorários,

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1185601 Nr: 45749-75.2016.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO CLARO, CRISTINA 

FLORES PAULON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOREBE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA BENINE SALÍCIO - 

OAB:18244/MT, NILTON CECILIO DE MESQUITA - OAB:8067

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ 

- OAB:15.914/MT

 Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Condomínio Residencial 

Rio Claro em desfavor de Horebe Administração e Serviços Ltda.

Os embargos foram recebidos com efeito suspensivo (fl. 175).

Intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte embargante informou 

interesse na extinção do presente feito (fl. 177).

É o relatório.

DECIDO.

Diante da extinção da execução em apenso (autos nº 

35078-90.2016.811.0041, Código 1158009), resta patente que a presente 

demanda perdeu seu objeto, razão pela qual imperiosa a sua extinção.

Por conseguinte, ante a perda superveniente do interesse de agir da parte 

autora, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Em virtude do princípio da causalidade, CONDENO a parte embargada ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os 

quais fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), na forma do artigo 85, § 8º e § 

10º, do referido Diploma Processual.

Registrada nesta data no sistema informatizado.

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

Após o trânsito em julgado e o cumprimento das diligências necessárias, 

arquivem-se os autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1158009 Nr: 35078-90.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HOREBE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMINIO RESIDENCIAL RIO CLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO FERREIRA DA CRUZ - 

OAB:15.914/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON CECILIO DE 

MESQUITA - OAB:8067

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução ajuizada por Horebe Administração e 

Serviços Ltda em desfavor de Condomínio Residencial Rio Claro.

Recebida a petição inicial, com o deferimento do benefício da Justiça 

Gratuita (fl. 72), restou expedido o mandado de citação (fl. 73) e 

regularmente citada a parte executada (fl. 75).

Não obstante, pela decisão de fl. 80, este Juízo, por entender que os 

documentos acostados aos autos não comprovam o estado de 

necessidade da empresa exequente, determinou a sua intimação para 

recolher as custas processuais.

À fl. 81, a parte exequente apresentou pedido de reconsideração, o qual 

foi indeferido pelo decisum de fl. 82.

Em seguida, após certificado o decurso de prazo para o recolhimento das 

custas, a exequente peticionou novamente, desta feita informando que 

recolheria as custas no prazo de 05 (cinco) dias (fl. 85).

É o breve relato.

DECIDO.

Compulsando detidamente aos autos, verifica-se que a parte exequente, 

não amparada pelos benefícios da gratuidade da justiça, deixou de 

recolher as custas iniciais no prazo de lei.

Com efeito, muito embora tenha a exequente peticionado, aos 01.06.2018, 

informando que o faria no prazo de 05 (cinco) dias (fl. 85), até o presente 

momento não aportou nos autos o comprovante de pagamento das custas.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 290 do Código de Processo Civil, 

determino o cancelamento da distribuição do presente feito.

Em conseqüência, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 

485, inciso IV, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente à 

espécie (art. 771, parágrafo único c/c art. 513, caput, ambos do CPC).

Em virtude do princípio da causalidade, CONDENO a parte exequente ao 

pagamento das custas processuais.

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.: 1125139 Nr: 20973-11.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ADRIANO BOCALAN - 

OAB:9566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

PROCEDA-SE com a numeração dos autos a partir da folha 15.

Após, CERTIFIQUE-SE quanto à regular intimação da parte autora da 

decisão de fls. 18/19 dos autos.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 773152 Nr: 26283-37.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEGA CONSTRUÇOES E INCORPORAÇÕES 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:17139/GO, MÁRIO PEDROSO - OAB:OAB-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante o indeferido do pedido de desconsideração da personalidade jurídica 

nos autos em apenso (Código 1125139), INTIME-SE a parte exequente 

para requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 903275 Nr: 32301-06.2014.811.0041

 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: ANDRÉ SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NNEX MARKETING DIGITAL EIRELI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:9901/MT, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:16216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LEITE SAMPAIO - 

OAB:4.991/MT, LUIZ AMAURI BORGHI JÚNIOR - OAB:SP/277.279

 Vistos.

Compulsado os autos, constato que o feito encontra-se apto para 

julgamento (art. 355, inciso I, do CPC), pois foi devidamente saneado 

(182v) e não existe necessidade de dilação probatória.

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.

 Além disso, proceda-se a anotação quanto à substituição do procurador 

do autor (fls. 195).

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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1036040 Nr: 39591-38.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DENILSON THEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): cooperativa de credito dos 

medicos,profissionais da saude.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT, HILARIO SCHEFELBEIN - OAB:OAB/MT 

12.532, ROGÉRIO ANTONIO DE LIMA - OAB:7.303 -A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY 

- OAB:7.042/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação Revisional de Crédito Bancário ajuizada por Jair Denilson 

Theves em desfavor de Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros 

Profissionais da Saúde e Empresários de Mato Grosso - UNICRED.

A partir da detida análise dos autos, verifica-se que a parte autora 

persegue a revisão de contrato oriundo de Cédula de Crédito Bancário.

 Ocorre que a competência para processar e julgar demandas que 

envolvem matéria referente a financiamento é da Vara Especializada de 

Direito Bancário, conforme dispõe o art. 1º, inciso I, § 1º, do Provimento nº 

004/2008, do Conselho da Magistratura, in verbis:

“I - as Varas Cíveis 4ª, 8ª, 15ª e 16ª passam a ser denominadas, 

respectivamente, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Varas Especializadas em Direito Bancário, 

ficando com competência exclusiva para processar e julgar os feitos 

relativos a causas decorrentes de operações realizadas por instituições 

financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes.

 § 1º. Deverão tramitar por essas varas especializadas, por exemplo, as 

ações oriundas de abertura de crédito em conta corrente; alienação 

fiduciária; arrendamento mercantil; cartões de crédito; cédulas de crédito; 

consórcio; descontos de duplicata; financiamento, inclusive da casa 

própria; mútuo; seguro; títulos vinculados a contratos e demais operações 

bancárias como as notas promissórias e as confissões de dívida.” 

(Original sem grifo).

Portanto, se a presente ação busca a revisão de valores com fundamento 

no título acima referido, compete às Varas Especializadas em Direito 

Bancário processar e julgar o feito.

Assim sendo, considerando a matéria discutida nos autos, DECLINO da 

competência para processamento e julgamento desta demanda, o que 

faço com fulcro no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, determino a REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma 

das Varas Especializadas em Direito Bancário desta Comarca.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno D'Oliveira Marques

 Cod. Proc.: 1064435 Nr: 52927-12.2015.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIR DENILSON THEVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESARIOS DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 Vistos.Trata-se de Ação Cautelar proposta Incidentalmente a Ação 

Revisional de Crédito Bancário ajuizadas por Jair Denilson Theves em 

desfavor de Cooperativa de Crédito dos Médicos, Outros Profissionais da 

Saúde e Empresários de Mato Grosso - UNICRED.A partir da detida análise 

dos autos, verifica-se que presente ação é conexa a ação revisional em 

que a parte autora persegue a revisão de contrato oriundo de Cédula de 

Crédito Bancário. Ocorre que a competência para processar e julgar 

demandas que envolvem matéria referente a financiamento é da Vara 

Especializada de Direito Bancário, conforme dispõe o art. 1º, inciso I, § 1º, 

do Provimento nº 004/2008, do Conselho da Magistratura, in verbis 

Portanto, se a presente ação é conexa àquela que busca a revisão de 

valores com fundamento no título acima referido, compete às Varas 

Especializadas em Direito Bancário processar e julgar o feito.Assim sendo, 

considerando a matéria discutida nos autos, DECLINO da competência 

para processamento e julgamento desta demanda, o que faço com fulcro 

no art. 64, § 1º, do Código de Processo Civil.Por conseguinte, determino a 

REDISTRIBUIÇÃO dos presentes autos a uma das Varas Especializadas 

em Direito Bancário desta Comarca. Intime-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030828-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO (ADVOGADO(A))

NICANOR AUGUSTO PINTO RIBEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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 1030828-26.2018.8.11.0041 AUTOR(A): NICANOR 

AUGUSTO PINTO RIBEIRO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Nicanor Augusto Pinto 
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Ribeiro em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S/A, ambos qualificados no autos. Alega, em síntese, a requerente, que é 

consumidora dos serviços prestados pela requerida, possuindo em sua 

residência a unidade consumidora nº 1997305-6. Aduz que foi 

surpreendido com o envio de uma carta do cliente acompanhada de um 

Termo de Ocorrência de Irregularidade informando acerca de uma 

inspeção realizada no dia 01.06.2018. Menciona que a referida carta 

efetua a cobrança de R$ 2.446,80 (dois mil quatrocentos e quarenta e seis 

reais e oitenta centavos). Diz, por fim, que mesmo após a suposta 

anormalidade, a média de consumo permaneceu a mesma, já que as 

faturas mantiveram o mesmo valor. Por essas razões, requer, em sede de 

tutela de urgência, que a requerida se abstenha de realizar a suspensão 

do fornecimento de energia em sua residência, bem como de inserir seus 

dados no cadastro restritivo de crédito. Em síntese, eis o relatório. 

DECIDO. Segundo a nova sistemática processual, a tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória 

de urgência pode ser de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser 

concedida em caráter antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se 

refere especificamente à tutela de urgência, o regime geral está 

preconizado no artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os 

pressupostos fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza 

satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” 

Portanto, são dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) 

a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Com efeito, num juízo de cognição sumária, constata-se a 

presença da probabilidade do direito da parte autora. Isto porque resta 

evidenciado nos autos a cobrança no valor de R$ 2.446,80 (dois mil 

quatrocentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), conforme se 

afere no Id nº 15380312. Ademais, consta nos autos a carta enviada pela 

requerida informando que o valor cobrado é em decorrência de inspeção 

realizada na unidade consumidora, em 01.06.2018, na qual restou 

constatada anormalidade que provocou faturamento a menor. Ressai da 

referida carta, ainda, que os meses de recuperação de consumo a serem 

cobrados na fatura abrangem o período de 04/2017 a 05/2018. Desse 

modo, observa-se que se trata de cobrança relativa a débitos pretéritos. 

Ocorre que, consoante entendimento consolidado na jurisprudência, 

incabível a suspensão do fornecimento de energia por débitos pretéritos. 

Nesse sentido, colaciono ementa do Egégio Tribunal de Justiça Mato 

Grossense: “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — CERCEAMENTO DE 

DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE REQUERIDA PELA 

PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO 

DE DÍVIDA RELATIVA A FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO 

CONSUMIDOR — AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — 

IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO PRETÉRITO — 

ILEGALIDADE.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — PROCEDIMENTO PARA 

CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E APURAÇÃO DO NÃO 

FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 129 A 133, DA 

RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE ENERGIA 

ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — OBSERVÂNCIA — 

NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte consolidou-se quanto à 

impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em 

virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: AgRg no AREsp. 

817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 12.2.2016; AgRg no 

AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 24.9.2015.’ (STJ, 

Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 27 de 

outubro de 2016).Na hipótese de constatação de indícios de procedimento 

irregular, para caracterização da irregularidade e recuperação da receita, 

a distribuidora deve adotar os procedimentos previstos nos artigos 129 a 

133 da Resolução Normativa da Agência Nacional de Energia Elétrica nº 

414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a cobrança de eventual consumo 

não faturado ou faturado a menor somente é admitida quando comprovada 

a autoria do fato. Recurso provido em parte.”(Ap 117263/2014, DES. LUIZ 

CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). No 

tocante a inscrição de dados nos cadastro restritivos de crédito por 

débitos relativos a fatura de recuperação de consumo, há precedentes 

jurisprudenciais que julgam indevida a negativação quando há demanda 

judicial discutindo a existência do débito. À propósito, colaciono a seguinte 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA ELÉTRICA. 

INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.No caso há indícios de 

que o valor cobrado a título de recuperação de consumo é incorreto. 

Ainda, o objeto do processo é anulação da totalidade do débito. Havendo 

discussão judicial sobre a existência da dívida é indevida a 

inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastros de 

inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70066202128, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 04/11/2015). Portanto, entendo presente a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, em razão do fato de que, caso 

ocorra a suspensão do serviço, a parte requerente estará sendo privada 

indevidamente da prestação de um serviço público essencial. 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 e inserção dos dados da titular da unidade 

no cadastro restritivo de crédito. 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 SE ABSTENHA de 

suspender o fornecimento de energia na unidade consumidora nº 

1997305-6, bem como de inserir ao dados da titular da unidade 

consumidora no cadastro restritivo de crédito, no que refere ao débito 

discutido nestes autos. Para o caso de descumprimento desta decisão, 

FIXO multa por descumprimento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

sem prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos 

termos do artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual. 

Considerando os documentos acostados no Id. nº 15379883, pág.2, 

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, III, do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 27 de Setembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA 

MARQUES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031756-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

URBANA PRADO LAZARO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1031756-74.2018.8.11.0041 REQUERENTE: URBANA 

PRADO LAZARO REQUERIDO: AGUAS CUIABA S.A AT Vistos. Trata-se 

de Ação Revisional c/c Reparação por Danos Morais, com pedido de tutela 

de urgência, ajuizada por Urbana Prado Lazaro em desfavor de Águas 

Cuiabá S/A – Concessionária de Serviço, ambos qualificados nos autos. 

Aduz a requerente que é consumidora dos serviços prestados pela 
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requerida através da matrícula n.º 84153-6. Menciona que foi 

surpreendida com as faturas dos meses de janeiro, junho e julho do 

corrente ano, uma vez que apresentaram consumo muito acima da média 

de 24,7 m³. Sustenta que em virtude dos valores cobrados, não teve 

condição de realizar o pagamento, razão pela qual houve a suspensão do 

fornecimento dos serviços. Por essas razões, requer, em sede de tutela 

de urgência, que a requerida restabeleça os serviços de água suspensos, 

bem como se abstenha de inserir seus dados no cadastro restritivo de 

crédito. Em síntese, eis o relatório. Decido. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 

parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos que as faturas com 

vencimento em janeiro, junho e julho de 2018, no valores respectivos de 

R$ 449,60 (quatrocentos e quarenta e nove reais e sessenta centavos), 

R$ 453,08 (quatrocentos e cinquenta e três reais e oito centavos) e R$ 

736,28 (setecentos e trinta e seis reais e vinte e oito centavos), 

apresentaram elevação no consumo, e por conseguinte, no valor. 

Ademais, em que pese à unilateralidade do laudo trazido pela parte autora, 

entendo que o documento traz verossimilhança as alegações, já que 

aponta a inexistência de vazamentos no imóvel (Id nº 15517353, pág.9). 

Portanto, entendo evidenciada a probabilidade do direito. Da mesma forma, 

encontra-se presente o pressuposto do perigo de dano, tendo em vista 

que, caso a suspensão dos serviços persista, a parte requerente estará 

sendo privada de um serviço público essencial. Apesar de ser suficiente a 

presença do perigo de dano para preenchimento do segundo requisito, na 

hipótese ora sub judice, faz-se presente, ainda, o risco ao resultado útil do 

processo, na medida em que, se a tutela provisória não for concedida 

agora por este juízo, há sério e concreto risco da parte autora ter seus 

dados incluídos no cadastro restritivo de crédito. Todavia, tendo em vista 

que nem todo o valor da fatura pendentes de pagamento é indevido, posto 

que houve algum consumo de água na residência da requerente, entendo 

que, no caso em análise, se faz necessária, nos termos do art. 300, § 1º, 

do Código de Processo Civil, prestação de caução relativa ao valor 

incontroverso, o qual deve ser calculado com base na média de consumo 

dos três meses anteriores à fatura supostamente irregular (outubro, 

novembro e dezembro de 2017). Nesse sentido, colaciono a seguinte 

jurisprudência: “Agravo de Instrumento – Prestação de Serviços – 

Fornecimento de Água – Decisão que indeferiu o pedido de tutela de 

urgência, consistente no restabelecimento do fornecimento de água na 

residência do agravante – Decisão agravada que comporta reforma, ex vi 

do que dispõem os arts. 300 e 301, do NCPC, como medida assecuratória 

de direitos e para que seja mantido o equilíbrio entre as partes durante o 

transcurso da relação processual – De fato, caso não seja restabelecido 

o fornecimento de água no imóvel do autor, a decisão final a ser proferida 

nesta demanda, poderá restar inócua – Demais disso, a maior parte do 

débito que ensejou o corte no fornecimento, é pretérito – Iterativa 

jurisprudência já firmou entendimento no sentido de que é inadmissível a 

suspensão do fornecimento de água, em razão de débito pretérito – Não 

menos certo, porém, que 03 prestações não pagas não se referem a 

débito pretérito – Destarte, e considerando a necessidade da manutenção 

do equilíbrio entre as partes o implemento da medida de urgência 

concedida, fica condicionado à prestação de caução no valor das faturas 

atuais inadimplidas – Com efeito, a caução é imprescindível, para que não 

seja criada situação de periculum in mora inverso – Trata-se da chamada 

contracautela, que propicia equiparação de interesses, garantindo 

tratamento igualitário às partes durante o transcurso da relação 

processual –– Recurso provido com observação e determinação provido, 

com observação e determinação”. (TJSP, Processo AI 

20169523020178260000 SP 2016952-30.2017.8.26.0000, 29ª Câmara de 

Direito Privado-TJ-SP, Relator Neto Barbosa Ferreira, Publicação 

08.03.2017). Destarte, ainda que a parte requerente busque, com a 

presente demanda, a discussão do valor faturado pela requerida, é certo 

que devem ser resguardados, também, os interesses dessa em receber o 

seu crédito, ao menos no valor correspondente ao consumo mensal 

incontroverso. 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 postulado, pelo que determino que a requerida: a) 

sob pena multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), sem 

prejuízo de eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre 

o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do 

artigo 77, inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual, RESTABELEÇA o 

fornecimento de água da matrícula nº 84153-6, no prazo de 24 (vinte e 

quatro) horas após sua intimação desta decisão; b) sob pena multa por 

descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), sem prejuízo de 

eventual aplicação de multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

causa, por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77, 

inciso IV e § 2º, do citado Diploma Processual, SE ABSTENHA de inserir os 

dados da parte autora nos cadastros restritivos de crédito no tocante ao 

débito discutido nestes autos. CONDICIONO o cumprimento da tutela de 

urgência ao depósito judicial do valor que a autora entende devido, 

observando-se, para tanto, a média de consumo relativa aos três meses 

anteriores ao período contestado (outubro, novembro e dezembro de 

2017). 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. Intime-se 

Cumpra-se, em regime de plantão. Cuiabá - MT, 25 de Setembro de 2018. 

Bruno D’ Oliveira Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030346-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA (AUTOR(A))

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030346-78.2018.8.11.0041 AUTOR(A): CASA DO 

PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA RÉU: TELEFONICA BRASIL S.A. AT 

Vistos. Cuida-se de Ação Anulatória de Débito c/c Reparação por Danos 

Morais, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Casa do Padeiro de 

Mato Grosso Ltda em desfavor de Telefônica Brasil S/A - Vivo, ambos 

qualificadas no autos. Alega a empresa requerente que desde o ano de 

2012 mantém junto à requerida contrato de prestação de telefonia móvel. 

Assevera que, aos 03.05.2018, solicitou através do protocolo n.º 

20184534559870 o cancelamento da linha telefônica de número (65) 

98111-4723. Menciona que no mês de Junho, acreditando tratar-se de 
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valores residuais, efetuou o regular pagamento da fatura enviada. 

Todavia, aduz que, com a manutenção do envio das cobranças, efetuou 

diversas ligações para requerida com o fito de cessar a cobrança 

indevida. Diz, que, mesmo com as diversas ligações, nenhuma atitude foi 

tomada, sendo que a requerida além de insistir nas cobranças, realiza 

ameaça de cortar os serviços que foram mantidos. Por essas razões, 

requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida se abstenha de 

efetuar o corte das linhas comerciais mantidas, de inserir seus dados nos 

cadastros restritivos de crédito, assim como de efetuar cobranças das 

linhas contestadas nas próximas faturas. Pugna, ainda, pela consignação 

em Juízo dos valores incontroversos relativos as linhas telefônicas que 

foram mantidas. Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova 

sistemática processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser 

de natureza cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere 

especificamente à tutela de urgência, o regime geral está preconizado no 

artigo 300 do Código de Processo Civil, que unificou os pressupostos 

fundamentais para a sua concessão, seja na sua natureza satisfativa, 

seja na cautelar. Veja-se: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Portanto, são 

dois os requisitos para a tutela de urgência, quais sejam: a) a 

probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 

do processo. Feitas essas considerações, compulsando os autos, 

verifica-se que o pleito de tutela provisória de urgência comporta 

deferimento. Isso porque os documentos acostados aos autos conferem 

verossimilhança aos fatos narrados na exordial, posto que deles é 

possível se inferir que a empresa requerente, através do protocolo nº 

20184534559870, solicitou no dia 03.05.2018 o cancelamento da linha 

telefônica (65) 9811-4723. Ademais, consta nos autos, as faturas dos 

meses de julho e agosto do corrente ano nas quais é possível ver a 

persistência da cobrança da linha telefônica (65) 98111-4723. Outrossim, 

há nos autos, diversos protocolos em que a parte autora demonstra o 

pedido de cancelamento. Portanto, entendo presente o requisito da 

probabilidade do direito. Da mesma forma, encontra-se presente o 

pressuposto do perigo de dano, tendo em vista que, caso a cobrança 

persista, a requerente sofrerá prejuízos econômicos, já que além da 

possibilidade de ter os serviços das linhas telefônicas suspensos, poderá 

ter seus dados incluídos no cadastro restritivo de crédito. Por fim, o § 3º 

do supracitado artigo 300 dispõe que não será concedida a tutela 

antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão, o que também restou atendido na hipótese em apreço, haja vista 

que, caso o pedido seja julgado improcedente ao final, as partes poderão 

perfeitamente retornar ao status quo ante, com a possibilidade das 

cobranças dos valores devidos. No tocante a consignação, o E. Superior 

Tribunal de Justiça entende que "na consignatória é perfeitamente possível 

discutir o débito e o seu quantum, mesmo que se tenha que examinar 

intrincados aspectos de fato e complexas questões de direito" (Quarta 

Turma, AI 326.383_agRg, Min. Barros Monteiro, j. 21.3.02). Ademais disso, 

é cabível a sua cumulação com a ação anulatória, na medida em que, ao 

requerer a consignação do valor incontroverso, a parte autora demonstra 

o seu interesse e boa-fé em quitar o débito devido, e, concomitantemente, 

de obter provimento declaratório acerca do valor a mais cobrado em fatura 

de telefone móvel. Ante o exposto, com amparo no art. 300 do CPC, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência, o que faço para determinar que a 

requerida, até ulterior deliberação do juízo: a) sob pena de aplicação de 

multa no valor de R$ 10.000.00 (dez mil reais), o que faço com fulcro no 

art. 297, parágrafo único, c/c art. 537, ambos do CPC, SE ABSTENHA de 

efetuar o corte das linhas comerciais mantidas referente ao contrato 

2099452262, assim como de inserir os dados da parte autora nos 

cadastros restritivos de crédito pelo débito discutido nos autos. b) sob 

pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do 

CPC, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, SUSPENDA a cobrança da 

quantia de R$ 1.302,66 (mil trezentos e dos reais e sessenta e seis 

centavos), relativa a linha (65)98111-4723, do período de 07/2018 a 

08/2018. c) determinar que a requerida emita as faturas das parcelas 

vincendas sem a cobrança da linha (65)98111-4723, autorizado, na 

hipótese de descumprimento, a consignação dos valores em Juízo pelo 

autor. d) Nos termos do art. 539 e seguintes do Código de Processo Civil, 

DEFIRO a consignação das parcelas vencidas incontroversos, já realizada 

no Id nº 15333036, pág.2. No mais, ante o disposto no artigo 334 do 

Código de Processo Civil, uma vez que a petição inicial preenche os 

requisitos essenciais delineados nos artigos 319 e 320 do citado Diploma 

Processual e não sendo, ainda, o caso de improcedência liminar do pedido 

(art. 332, CPC), DESIGNE-SE audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação. Observando-se o prazo de, pelo 

menos, 20 (vinte) dias de antecedência, CITE-SE a parte requerida para 

apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de revelia 

e presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte 

autora, nos termos do que dispõem os arts. 335 e 344, ambos do Código 

de Processo Civil. INTIMEM-SE as partes da data designada para a 

audiência de conciliação, com as advertências do artigo 334, parágrafos 

8º, 9º e 10º, do Código de Processo Civil, devendo a parte autora ser 

intimada na pessoa de seu patrono, por meio de publicação na imprensa 

oficial (art. 334, § 3º, CPC). Quanto à pretensão de inversão do onus 

probandi, anoto que o momento processual oportuno para definir a 

distribuição do ônus da prova é por ocasião da decisão de saneamento, 

nos termos do art. 357, inciso III, Código de Processo Civil. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá - MT, 26 de Setembro de 2018. Bruno D’ Oliveira 

Marques Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030774-60.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SUZANE DE CASSIA TEIXEIRA (REQUERENTE)

TALISSA NUNES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

BRUNO D'OLIVEIRA MARQUES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 8ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ AUTOS Nº 1030774-60.2018.8.11.0041 REQUERENTE: SUZANE 

DE CASSIA TEIXEIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A AT Vistos. Cuida-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito com Reparação por Danos Morais, 

com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Suzane de Cassia Teixeira 

em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, 

ambos qualificados no autos. Alega, em síntese, a requerente, que é 

consumidora dos serviços prestados pela requerida, possuindo em sua 

residência a unidade consumidora nº 6/216966-2. Aduz que a média de 

consumo mensal é no montante de R$ 32,00 (trinta e dois reais), o que 

equivale a 300 kwh (trezentos quilowatt-hora). Assevera que, aos 

05.06.2018, foi realizada uma vistoria em sua residência, ocasião em que 

foram constatadas anormalidades que supostamente provocaram 

faturamento a menor. Menciona que, em razão das irregularidades, a 

requerida enviou uma fatura no valor de R$ 926,25 (novencentos e vinte e 

seis reais e vinte e cinco centavos), sendo que o valor já veio 

automaticamente parcelado em em cinco parcelas de R$ 154,38 (cento e 

cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos). Diz, por fim, que mesmo 

após a suposta anormalidade a média de consumo permaneceu a mesma. 

Por essas razões, requer, em sede de tutela de urgência, que a requerida 

se abstenha de realizar a suspensão do fornecimento de energia em sua 

residência, bem como de inserir seus dados no cadastro restritivo de 

crédito, e ainda, para que proceda com a suspensão a cobrança no valor 

de R$ 926,25 (novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) 

Em síntese, eis o relatório. DECIDO. Segundo a nova sistemática 

processual, a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência, sendo que a tutela provisória de urgência pode ser de natureza 

cautelar ou satisfativa, assim como ser concedida em caráter antecedente 

ou incidental (art. 294, CPC). No que se refere especificamente à tutela de 

urgência, o regime geral está preconizado no artigo 300 do Código de 

Processo Civil, que unificou os pressupostos fundamentais para a sua 

concessão, seja na sua natureza satisfativa, seja na cautelar. Veja-se: 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo.” Portanto, são dois os requisitos para a tutela 

de urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas 

considerações, compulsando os autos, verifica-se que o pleito de tutela 

provisória de urgência comporta deferimento. Com efeito, num juízo de 

cognição sumária, constata-se a presença da probabilidade do direito da 
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parte autora. Isto porque resta evidenciado nos autos a cobrança no valor 

de R$ 926,25 (novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), 

conforme se afere no Id nº 15374275. Ademais, consta nos autos a carta 

enviada pela requerida informando que o valor da cobrança supracitada é 

em decorrência de inspeção realizada na unidade consumidora, em 

05.06.2018, na qual restou constatada anormalidade que provocou 

faturamento a menor. Ressai da referida carta, ainda, que os meses de 

recuperação de consumo a serem cobrados na fatura abrangem o período 

de 04/2018 a 06/2018. Desse modo, observa-se que se trata de cobrança 

relativa a débitos pretéritos. Ocorre que, consoante entendimento 

consolidado na jurisprudência, incabível a suspensão do fornecimento de 

energia por débitos pretéritos. Nesse sentido, colaciono ementa do Egégio 

Tribunal de Justiça Mato Grossense: “APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA — CERCEAMENTO DE DEFESA — JULGAMENTO ANTECIPADO 

DA LIDE REQUERIDA PELA PARTE — NÃO OCORRÊNCIA. 

OBRIGATORIEDADE DO PARCELAMENTO DE DÍVIDA RELATIVA A 

FATURAMENTO INCORRETO POR CULPA DO CONSUMIDOR — AUSÊNCIA 

DE DISPOSIÇÃO NORMATIVA — IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA POR INADIMPLEMENTO DE DÉBITO 

PRETÉRITO — ILEGALIDADE.RECUPERAÇÃO DE CONSUMO — 

PROCEDIMENTO PARA CARACTERIZAÇÃO DA IRREGULARIDADE E 

APURAÇÃO DO NÃO FATURADO OU FATURADO A MENOR — ARTIGOS 

129 A 133, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA DA AGÊNCIA NACIONAL DE 

ENERGIA ELÉTRICA Nº 414, DE 9 DE SETEMBRO DE 2010 — 

OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. (...) ‘A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se quanto à impossibilidade de suspensão do fornecimento de 

energia elétrica em virtude da cobrança de débitos antigos. Precedentes: 

AgRg no AREsp. 817.879/SP, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 

12.2.2016; AgRg no AREsp. 300.270/MG, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 

24.9.2015.’ (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 718639/MA, relator 

Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça 

Eletrônico em 27 de outubro de 2016).Na hipótese de constatação de 

indícios de procedimento irregular, para caracterização da irregularidade e 

recuperação da receita, a distribuidora deve adotar os procedimentos 

previstos nos artigos 129 a 133 da Resolução Normativa da Agência 

Nacional de Energia Elétrica nº 414, de 9 de setembro de 2010. Todavia, a 

cobrança de eventual consumo não faturado ou faturado a menor 

somente é admitida quando comprovada a autoria do fato. Recurso 

provido em parte.”(Ap 117263/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

14/02/2017, Publicado no DJE 06/03/2017). Ademais, o Superior Tribunal 

de Justiça já firmou o entendimento de que é ilegítimo o corte no 

fornecimento de serviços públicos quando o débito for decorrente de 

fraude no medidor de consumo de energia apurado de forma unilateral. 

Vejamos: “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. 

SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. INADIMPLEMENTO. DÉBITOS 

PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. FRAUDE NO MEDIDOR. VERIFICAÇÃO DA 

RESPONSABILIDADE COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS E 

DOCUMENTOS. ANÁLISE DE CERTIDÃO PARA ESTABELECIMENTO DE 

TERMO INICIAL DA RECONVENÇÃO. REEXAME DO CONTEXTO 

FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Consoante orientação desta 

Corte Superior, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos 

essenciais quando o débito for decorrente de fraude no medidor de 

consumo de energia apurada unilateralmente pela concessionária. 

Precedentes.” [...] 4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1478948/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 

20/3/2015). No tocante a inscrição de dados nos cadastro restritivos de 

crédito por débitos relativos a fatura de recuperação de consumo, há 

precedentes jurisprudenciais que julgam indevida a negativação quando 

há demanda judicial discutindo a existência do débito. À propósito, 

colaciono a seguinte jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ENERGIA 

ELÉTRICA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.No caso há 

indícios de que o valor cobrado a título de recuperação de consumo é 

incorreto. Ainda, o objeto do processo é anulação da totalidade do débito. 

Havendo discussão judicial sobre a existência da dívida é indevida a 

inscrição/manutenção do nome da agravante em cadastros de 

inadimplentes. Precedentes jurisprudenciais. AGRAVO DE INSTRUMENTO 

PROVIDO. UNÂNIME”. (Agravo de Instrumento Nº 70066202128, Segunda 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza 

Junior, Julgado em 04/11/2015). Portanto, entendo presente a 

probabilidade do direito da parte autora. Da mesma forma, encontra-se 

presente o pressuposto do perigo de dano, em razão do fato de que, caso 

ocorra a suspensão do serviço, a parte requerente estará sendo privada 

indevidamente da prestação de um serviço público essencial. 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 e inserção dos dados da titular da unidade 

no cadastro restritivo de crédito. 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: a) sob pena de 

aplicação de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos 

termos do art. 297, parágrafo único, c/c artigo 537, ambos do CPC, 

SUSPENDA a cobrança relativa a fatura no valor de R$ 926,25 

(novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos), até decisão 

final da causa; b) sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 

10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 297, parágrafo único, c/c 

artigo 537, ambos do CPC, SE ABSTENHA de suspender o fornecimento 

de energia na unidade consumidora nº 6/216966-2, bem como de inserir 

ao dados da titular da unidade consumidora no cadastro restritivo de 

crédito, no que refere ao débito discutido nestes autos. Considerando os 

documentos acostados no Id. nº 15374266, pág.7, 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, III, do Código de Processo Civil. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 26 de Setembro de 2018. BRUNO D’ OLIVEIRA MARQUES Juiz de 

Direito

9ª Vara Cível

Intimação
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VIVO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014440-48.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LAVINIA CARVALHO LARICA RÉU: VIVO S.A. Vistos etc. 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. 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. 
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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, 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, 24/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1016919-48.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

JOSE MIGUEL MONTEIRO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS 

DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos etc. Comparece aos autos a parte 

exequente pugnando pelo levantamento da quantia depositada 

voluntariamente pela executada. Cientifique-se pessoalmente parte 

credora, pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Satisfeito o pagamento da quantia 

reclamada, com fulcro no artigo 924, II do Código de Processo Civil, 

DECLARO EXTINTO o processo. Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Após o Transito Em Julgado, autorizo a expedição de alvará 

para levantamento da importância depositada, mediante transferência para 

conta indicada nos autos, na forma estabelecida pelo Provimento nº 

68/2018 - CNJ. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cuiabá-MT. 

Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010686-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE ARRUDA (AUTOR(A))

ERODILCE SANTOS GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM SISTEMAS, IMPORTACAO E 

EXPORTACAO LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010686-98.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO CESAR DE ARRUDA RÉU: EMBRASYSTEM - TECNOLOGIA EM 

SISTEMAS, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA Vistos etc. 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. Após, compareceu o autor, por meio retro , pleiteando pela 

reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça gratuita. 

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, apresentando pedido de reconsideração. 

Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem 

natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão 

de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição 

de recurso correspondente, pois é o remédio processual destinados a 

corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. 

Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 
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RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

pedido de reconsideração. 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. 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 
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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, 27/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032334-37.2018.8.11.0041
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ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032334-37.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

TEIXEIRA PAULO DOS SANTOS RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de Ação de Danos 

Morais por Corte de Energia sem Notificação de Corte e Inexigibilidade de 

Débito Indevido – Multa Por Suposto Desvio de Energia Jamais Realizado 

Pelo Autor – Padrão com Defeito e Curto Circuito – Corte Indevido – Danos 

Morais e Materiais, ajuizada por TEIXEIRA PAULO DOS SANTOS em face 

de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., 

devidamente qualificados nos autos. O requerente narra que possui 

relação jurídica com a requerida, possuindo a unidade consumidora nº 

6/208512-4, na qual sempre pagou suas contas em dia. Salienta que 

desde o final do mês de outubro/2017, sua unidade consumidora, 

juntamente com outras UCs pegou fogo face ao curto circuito interno, por 

falta de manutenção da rede, tendo sido requerido a manutenção do 

relógio imediatamente. Elucida que embora feito o pedido de troca e 

manutenção do relógio externo que alimenta várias UCs, informa que a ré 

simplesmente foi ao local, subiu ao poste religando diretamente as UCs e 

não trocou os relógios danificados, o que não ocorreu até a presente 

data. Explana que foi surpreendido com o envio pela ré de notificação, por 

meio de uma carta com multa de R$ 931,47 (novecentos e trinta e um reais 

e quarenta e sete centavos), sem ter sido ofertada a ampla defesa e o 

contraditório, alegando este fato ser inadmissível, tendo em vista que não 

foi feito nenhum desvio de energia. Aduz que no dia 25/09/2018 teve UC 

cortada indevidamente e sem aviso de corte. Por tais motivos, pugna pelo 

deferimento da antecipação da tutela para que seja determinado a 

requerida que proceda com a religação da energia de sua unidade 

consumidora, bem como se abstenha de negativar seu nome, bem como 

de cortar novamente o fornecimento de energia em virtude do débito 

discutido na presente demanda, no valor de R$ 931,47 (novecentos e 

trinta e um reais e quarenta e sete centavos). É o Relatório. Decido. 

Conforme consignado, trata-se de Ação de Danos Morais por Corte de 

Energia sem Notificação de Corte e Inexigibilidade de Débito Indevido – 

Multa Por Suposto Desvio de Energia Jamais Realizado Pelo Autor – 

Padrão com Defeito e Curto Circuito – Corte Indevido – Danos Morais e 

Materiais, ajuizada por TEIXEIRA PAULO DOS SANTOS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 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. A respeito 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)”. Antes, porém, de analisar a presença dos requisitos 

autorizadores da concessão da medida antecipatória, forçoso reconhecer 

que há entre as partes litigantes relação de consumo proveniente de um 

contrato válido - ainda que firmado tacitamente, que estabelece as regras 

regentes da relação. Portanto, aplicável ao caso 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. Importante 

mencionar ainda sobre a utilidade e a essencialidade do bem em comento, 

qual seja o acesso ao fornecimento de energia elétrica. Neste ponto, vale 

destacar o art. 4º do CDC que trata das diretrizes das relações de 

consumo, onde: “Art. 4º A Política Nacional das Relações de Consumo tem 

por objetivo o atendimento das necessidades dos consumidores, o 

respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus 

interesses econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a 

transparência e harmonia das relações de consumo, atendidos os 

seguintes princípios: I - reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor 

no mercado de consumo”. Destaquei. Não obstante a necessidade de 

transparência nas informações prestadas ao consumidor há também que 

destacar a essencialidade do bem em comento. Para tanto, as lições do 

art. 22 do referido diploma: “Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas 

empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma 

de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, 

eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”. Destaquei. 

Assim, cabe ao magistrado sopesar a relação jurídica que se apresenta a 

fim de adequadamente proteger o bem jurídico de maior vulnerabilidade e 

perigo de irreversibilidade ao status quo ante. Além disso, a clareza de 

informações quanto ao bem ou serviço fornecido é uma das máximas 

atinentes à boa relação entre as partes. Nesta esteira, os fatos narrados 

na inicial junto aos documentos apresentados são capazes de embasar, 

em sede de cognição sumária, o convencimento da probabilidade do 

direito, isso porque a demandada trouxe aos autos Consulta junto ao sitio 

da ré (ID 15583283) por meio do qual se denota que a fatura objeto do 

feito é a única que se encontra inadimplente. Ademais, em análise ao 

referido histórico, observa-se uma média de consumo, a qual não 

ultrapassa o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), valor este inferior tanto 

nos meses anteriores quantos posteriores ao que foi cobrado no mês de 

Dezembro/2017, com vencimento em 20/02/2018. A demonstração do 

perigo de dano reside na relevância do bem tutelado por ser um serviço 

indispensável e essencial à sobrevivência humana, ademais, a interrupção 

do fornecimento de energia elétrica traz grande instabilidade e limitações 

nas atividades cotidianas da requerente e de sua família. Cumpre ressaltar 

ainda que, a fatura objeto do lítigio se configura como débito pretérito e a 

suspensão no fornecimento de serviços públicos essenciais, decorrente 

de débitos consolidados pelo tempo, é ilegal. Em caso análogo, colho a 

jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: QUARTA CÂMARA 

C Í V E L A G R A V O  D E  I N S T R U M E N T O  N º 

1002702-89.2018.8.11.0000AGRAVANTE: ARALI PEREIRA DA 

SILVAAGRAVADA: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A.EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – ANTECIPAÇÃO DA 

TUTELA – DÉBITO PRETÉRITO - SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA – NÃO CABIMENTO – INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 
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INADIMPLENTES – VIABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 

“(...) por se tratar de serviço essencial, é vedado o corte no fornecimento 

do serviço de energia elétrica quando se tratar de inadimplemento de 

débito antigo.” (REsp 1658348/GO).A inscrição em órgãos restritivos de 

crédito é direito do credor quando não apresentados nos autos elementos 

suficientes que demonstrem, de início, a inexistência da dívida. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 23/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018). Outrossim, em se 

tratando de consumo recuperado, o Superior Tribunal de Justiça possui 

entendimento consolidado no sentido da ilegalidade do corte do 

fornecimento em razão de faturas pretéritas decorrentes de recuperação 

de consumo, nesse sentido colho o precedente da corte: PROCESSUAL 

CIVIL. ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA.REGULARIDADE DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. CONCLUSÃO DOTRIBUNAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 

ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. SUSPENSÃODO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

BASEADO EM INADIMPLÊNCIA DE DÉBITOREFERENTE À RECUPERAÇÃO, 

IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO PACÍFICO DOSTJ. RECURSO ESPECIAL 

A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 1. A Corte de origem decidiu pela 

existência de fraude, que ensejoua emissão de fatura de recuperação de 

consumo com a observância doprocedimento estabelecido no artigo 72 da 

Resolução nº 456 /2000 daANEEL. Assim, para alterar a conclusão do 

Tribunal a quo seriaimprescindível adentrar a seara dos fatos, o que 

esbarra na Súmula7/STJ. Precedente. 2. Quanto à legalidade no corte do 

fornecimento de energia elétrica, esta Corte Superior de Justiça possui 

entendimento consolidado no sentido que não é lícito à concessionária 

interromper o fornecimento por dívida pretérita, a título de recuperação de 

consumo, em face daexistência de outros meios legítimos de cobrança de 

débitos antigosnão-pagos. Precedentes. 3. Recurso especial a que se dá 

parcial provimento. (STJ - RECURSO ESPECIAL REsp 1310295 RS 

2012/0050647-0). Destaquei. Além disso, observa-se não haver perigo de 

irreversibilidade do provimento antecipado, pois que a medida não causará 

prejuízo à empresa requerida. Quanto ao pedido de inversão ao ônus da 

prova, tem-se que a relação de consumo, tutelada pelo Código de Defesa 

do Consumidor, cuja sistemática prevê que o juiz pode inverter o ônus da 

prova quando “for verossímil a alegação” ou quando o consumidor for 

“hipossuficiente”, sempre de acordo com “as regras ordinárias de 

experiência”, a teor do disposto no artigo 6.º, inciso VIII do CDC, que 

prevê: “Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: VIII – a facilitação da 

defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu 

favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a 

alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiência; (...).” Destaquei. Sobre o assunto, valho-me, novamente, 

da precisa lição dos já citados jurisconsultos Nelson Nery Junior e Rosa 

Maria Andrade Nery, que assim lecionam: “14. Inversão do ônus da prova. 

O processo civil tradicional permite a convenção sobre o ônus da prova, 

de sorte que as partes podem estipular a inversão em relação ao critério 

da lei (CPC 333 par. un., a contrario sensu). O CDC permite a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor, sempre que for ou hipossuficiente 

ou verossímil sua alegação. Trata-se de aplicação do princípio 

constitucional da isonomia, pois o consumidor, como parte 

reconhecidamente mais fraca e vulnerável na relação de consumo (CDC 

4.º I), tem de ser tratado de forma diferente, a fim de que seja alcançada a 

igualdade real entre os partícipes da relação de consumo. O inciso 

comentado amolda-se perfeitamente ao princípio constitucional da 

isonomia, na medida em que trata desigualmente os desiguais, 

desigualdade essa reconhecida pela própria lei (Nery, Princ., n.9, p.44) 

(Ob. cit., pág. 914)” Destaquei. Necessário ressaltar que, presente uma 

das alternativas previstas no dispositivo legal acima transcrito, está o 

magistrado obrigado a determinar a inversão do ônus da prova. O 

significado de hipossuficiência não é econômico, mas técnico, no sentido 

de desconhecimento técnico e informativo do produto e do serviço, de 

suas propriedades, de seu funcionamento vital e/ou intrínseco, dos modos 

especiais de controle, dos aspectos que podem ter gerado o acidente de 

consumo e eventual dano, das características do vício e etc. Assim, 

cumpre ao fornecedor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e/ou 

desconstitutivos do direito do consumidor. Com essas considerações, 

observado os requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO a antecipação de 

tutela para determinar que a requerida RESTABELEÇA o fornecimento de 

energia elétrica na UC n° 6/208512-4, no prazo de 24 horas, bem como se 

ABSTENHA de negativar o nome do requerente, em virtude da fatura 

debatida nos autos, qual seja a referente ao mês de Dezembro/2017, 

vencimento em 20/02/2018 no valor de R$ 931,47 (novecentos e trinta e 

um reais e quarenta e sete centavos), sob pena de multa. DEFIRO os 

benefícios da assistência judiciária gratuita a parte autora, por atender os 

requisitos legais (artigo 98, CPC), bem como a inversão do ônus da prova, 

cabendo a requerida trazer aos autos as provas que entender pertinente. 

No mais, considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz 

da nova lei processual, encaminhem-se os autos à CEJUSC, para 

designação e posterior realização da audiência de conciliação, diante da 

urgência da medida e ausência momentânea de pauta na agenda 

compartilhada. Após 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). Após, 

intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 27/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 9ª Vara Cível da Capital 

1027839-81.2017.8.11.0041 CLEDIANE FONTES DE ASSIS 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 
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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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1027077-31.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

DAIANA GOMES DA COSTA RÉU: PALOMA DAMIANA FRANCISCO DE 

ALCANTARA Vistos etc. 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. Após, compareceu a autora, pleiteando 

pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça 

gratuita. 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, apresentando pedido de reconsideração. 

Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem 

natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão 

de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição 

de recurso correspondente, pois é o remédio processual destinados a 

corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas. 

Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 

ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 
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decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

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. 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
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015647-82.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BORGES, DIAS & DIAS LTDA., F 1 AUTO POSTO LTDA, LA ROCQUE 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, POSTO MARIO ANDREAZA 

COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP RÉU: PETROBRAS 

DISTRIBUIDORA S A, TRANSPORTADORA IMACULADO CORACAO DE 

MARIA LTDA - EPP Vistos etc. Trata-se de Tutela Provisória Antecedente 

protocolada em plantão judiciário. Determinada a intimação da autora para 

demonstrar o interesse de agir, bem como recolher as custas 

processuais, transcorreu o 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, 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 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 
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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 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. Sem custas e sem 

honorários ante a ausência de intervenção da parte contrária. P.R.I. 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 25/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1034373-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIDE MARQUES TARGINO MENDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1034373-41.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: ROSIMEIDE MARQUES TARGINO MENDES Vistos etc. 

Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil, em que figura como 

requerente G. S. M., menor impúbere representado por sua avó 

materna/guardiã ROSIMEIDE MARQUES TARGINO objetivando a retificação 

do registro de óbito de sua mãe ROSILENE SOUZA PEREIRA DIAS. Aduz 

que no campo de observação/averbação da certidão de óbito não constou 

a quantidade de filhos deixados pela de cujus, fazendo transparecer 

desta maneira, que a mesma não possui herdeiros. Anexou os 

documentos de ID 10646273. Concedido vistas ao ilustre representante do 

Ministério Público Estadual, pugnou pelo deferimento do pedido constante 

na inicial, sendo retificado o registro de óbito. 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, o requerente pretende a retificação na certidão de 

óbito de sua mãe, para que constar que a mesma “deixou filho”. Os dados 

errôneos consignados na certidão de óbito 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”. Sobre 

a possibilidade de correção de registros consignados em atestados de 

óbito, quando não conformes com a realidade, colaciono jurisprudência: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RETIFICAÇÃO DE ASSENTO DE ÓBITO. 

DEFERIMENTO. Se a causa desconhecida para a morte que constou no 

registro não corresponde à realidade porque aquela é conhecida e foi 

firmada pelo médico que acompanhou a falecida até a sua morte, deve ser 

corrigido o dado erroneamente consignado no assento de óbito, conforme 

permite o art. 109 da Lei n.º 6.015/73. Precedentes. Apelação provida.” 

Apelação Cível Nº 70010100824, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 31/03/2005 

“AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO PÚBLICO. PEDIDO DE MUDANÇA 

DO ASSENTO DE ÓBITO DO EX-CÔNJUGE, VÍTIMA DE ACIDENTE 

AUTOMOBILÍSTICO, PARA FINS DE LEVANTAMENTO DO DPVAT. CAUSA 

MORTIS. CABIMENTO. A causa que levou à morte foi o acidente de 

trânsito. Esta é uma verdade insofismável que está comprovada nos 

autos. Logo, nada obsta que também esta verdade seja expressa e 

concretamente declarada na certidão de óbito. APELO PROVIDO, POR 

MAIORIA.” Apelação Cível Nº 70020032884, Oitava Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator Vencido: Claudir Fidelis Faccenda, Redator para 

Acordão: José Ataídes Siqueira Trindade, Julgado em 12/07/2007. 

“RETIFICAÇÃO DE REGISTRO DE ÓBITO. Caso em que se determinam as 

retificações, porquanto devidamente provados os enganos e a irrealidade 

do que constou no registro de óbito. DERAM PROVIMENTO.” Apelação 

Cível Nº 70003099835, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Rui Portanova, Julgado em 18/04/2002 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 retificação da certidão de óbito da de cujus ROSILENE 

SOUZA PEREIRA DIAS, para que passe a constar que a mesma DEIXOU 

FILHO. 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

Intimação 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:
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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 

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

Intimação 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:

 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028608-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR COLACO MARCONDES (AUTOR(A))

HENRIQUE DA SILVA LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

ALLIANZ SEGUROS S/A (RÉU)

MAPFRE VIDA S/A (RÉU)

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL (RÉU)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

THIAGO AUGUSTO GONCALVES BOZELLI (ADVOGADO(A))

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028608-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JULIO CESAR COLACO MARCONDES RÉU: BRADESCO VIDA E 

PREVIDENCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A, ALLIANZ SEGUROS S/A, 

COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL Vistos etc. Intime-se o 

autor para manifestação acerca das contestações. CUIABÁ, 24 de 

setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019927-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CELINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

WANDER ADRIANO DE AMORIM SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019927-96.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDER ADRIANO DE AMORIM SILVA RÉU: CLARO S.A. Vistos etc. 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. 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: 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 
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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, 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, 24/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015914-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KACIANO BOTELHO (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015914-54.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KACIANO BOTELHO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A 

Vistos etc. 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. 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: 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 
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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, 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, 24/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020516-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1020516-88.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos etc. 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. 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: 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, 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, 24/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008995-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CARNEIRO CAMPOS (ADVOGADO(A))

CLEBER SANTOS FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO CARLOS CHAGAS LTDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1008995-49.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CLEBER SANTOS FERREIRA REQUERIDO: LABORATORIO 

CARLOS CHAGAS LTDA Vistos etc. 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. 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: 

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, 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, 24/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1009887-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO AUGUSTO BORGES (ADVOGADO(A))

MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009887-55.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCELO BORGES & ADVOGADOS ASSOCIADOS 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 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. 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: 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 122 de 620



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, 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, 24/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1011274-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS COQUEIROS (DEPRECANTE)

FERNANDA FERREIRA EL JAMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDINIAR CRISPIM DA SILVA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1011274-42.2017.8.11.0041 DEPRECANTE: 

CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE DOS COQUEIROS DEPRECADO: 

EDINIAR CRISPIM DA SILVA IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos para 

intimar a parte autora para efetuar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça via boleto bancário, no prazo de 5 dias. Cuiabá - MT, 28 de 

setembro de 2018. Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária 

Sede do Juízo e Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes 

s/nº -D, Centro Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 

6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009563-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS MARIO TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

JANETE DO SOCORRO PEREIRA CAMPOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1009563-65.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JANETE DO SOCORRO PEREIRA CAMPOS REQUERIDO: 

CLARO S/A Vistos etc. 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. 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 
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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, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1011785-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FERNANDA APARECIDA COELHO FACCHEZZO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011785-06.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: FERNANDA APARECIDA COELHO FACCHEZZO 

REQUERIDO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO 

DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A Vistos etc. 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. 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, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1025774-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROCABON MODAS LTDA - EPP (AUTOR(A))

ANDRE HENRIQUE VALLADA ZAMBON (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMX COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - EPP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025774-79.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROCABON MODAS LTDA - EPP RÉU: AMX COMERCIO DE VESTUARIO 

LTDA - EPP 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, uma vez que os balancetes tão somente do 

primeiro trimestre do ano anterior não é suficiente a atestar a situação da 

empresa. 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 
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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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025511-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES BERGAMASCO DE SOUZA ALVES (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 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025511-47.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LOURDES BERGAMASCO DE SOUZA ALVES 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 29/11/2018 às 09:45, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. 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-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1012709-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO FELIX RODRIGUES (REQUERENTE)

SEBASTIAO ALVES DOURADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RICARDO SANTANNA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO NONA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CUIABÁ 1012709-17.2018.8.11.0041 REQUERENTE: 

EVANDRO FELIX RODRIGUES REQUERIDO: RODRIGO RICARDO 

SANTANNA IMPULSIONAMENTO Impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para efetuar o pagamento da diligência do oficial de justiça via 

boleto bancário, no prazo de 5 dias. Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018. 

Juliene Alini Rocha Silva Bezerra Gestora Judiciária Sede do Juízo e 

Informações: Rua Dês. Milton Figueiredo Ferreira Mendes s/nº -D, Centro 

Politico Cuiabá – MT CEP 78.049-905. Fone 65 3648 6001/6002.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019759-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BARBOSA BELO (REQUERENTE)

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019759-94.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JAQUELINE BARBOSA BELO REQUERIDO: SERVICO 

NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, em que figura como requerente 

JAQUELINE BARBOSA BELO objetivando a retificação do registro civil, 

para que passe a constar o nome da genitora ELIZABETH BARBOSA 

GOUVEIA, eis que no registro consta ELIZABETE PIRES BARBOSA. 

Anexou os documentos ao ID: 14005850. Concedido vistas ao ilustre 

representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pugnou pelo 

deferimento do pedido constante na inicial, sendo retificado o registro de 

nascimento do requerente, fazendo constar como genitora ELIZABETH 

BARBOSA GOUVEIA. 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 propôs a presente 

buscando sanar erro material do seu registro de nascimento, pois apesar 

de constar como genitora ELIZABETE PIRES BARBOSA, o nome correto 

seria ELIZABETH BARBOSA GOUVEIA. 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 nascimento 

do requerente passando a constar o nome correto de sua genitora, qual 

seja “ELIZABETH BARBOSA GOUVEIA.”. 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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1019759-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE BARBOSA BELO (REQUERENTE)

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA COSTA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019759-94.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JAQUELINE BARBOSA BELO REQUERIDO: SERVICO 

NOTARIAL 3 OFICIO DE NOTAS Vistos etc. Cuida-se de AÇÃO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL, em que figura como requerente 

JAQUELINE BARBOSA BELO objetivando a retificação do registro civil, 

para que passe a constar o nome da genitora ELIZABETH BARBOSA 

GOUVEIA, eis que no registro consta ELIZABETE PIRES BARBOSA. 

Anexou os documentos ao ID: 14005850. Concedido vistas ao ilustre 

representante do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, pugnou pelo 

deferimento do pedido constante na inicial, sendo retificado o registro de 

nascimento do requerente, fazendo constar como genitora ELIZABETH 

BARBOSA GOUVEIA. 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 propôs a presente 

buscando sanar erro material do seu registro de nascimento, pois apesar 

de constar como genitora ELIZABETE PIRES BARBOSA, o nome correto 
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seria ELIZABETH BARBOSA GOUVEIA. 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 nascimento 

do requerente passando a constar o nome correto de sua genitora, qual 

seja “ELIZABETH BARBOSA GOUVEIA.”. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025518-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

ALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR (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: 1025518-39.2018.8.11.0041. AUTOR: 

ALDEMIR ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 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 29/11/2018 às 10:00, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. 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: 1025462-06.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GERSON DO CARMO RIBEIRO (AUTOR(A))

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025462-06.2018.8.11.0041. AUTOR: 

GERSON DO CARMO RIBEIRO 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 29/11/2018 às 09:00, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. 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: 1023573-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

JANAINA PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1023573-17.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JANAINA PATRICIA RODRIGUES DE SOUZA RÉU: LOTUFO ENGENHARIA E 

CONSTRUCOES LTDA Vistos etc. 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. Após, compareceu a autora, 

pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da 

justiça gratuita. 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, apresentando pedido de 

reconsideração. Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça 

gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer 

pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o 

caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de 

interposição de recurso correspondente, pois é o remédio processual 

destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar 

provas. Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê o pedido de 

reconsideração de qualquer tipo de decisão. Nesse sentido, é a 

jurisprudência: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO 557, § 

1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL)-INTEMPESTIVIDADE.1. O pedido de 

reconsideração não está previsto na legislação processual e não se 

presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo 

intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, 

Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. 

Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 

DATA: 26/05/2009, pág. 544). Destaquei. “PROCESSO CIVIL – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE. Não existe 

pedido de reconsideração de sentença. - recurso intempestivo não 

recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO DE 

INSTRUMENTO 15785, Processo: 9602200022, Órgão Julgador: Sexta 

Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU 

DATA: 01/09/2003, pág. 264). Destaquei. Importante ressaltar também que 

o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do 

prazo para interposição de recurso. Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ: 

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU 

SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. 

INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. 

PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I- Consoante 

entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de 

reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos 

recursais. Precedentes. II - Escoado o prazo legal para interposição do 

agravo interno, impõe-se não conhecê-lo, em face da ausência de 

requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo 

interno não conhecido.” (AgRg no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON 

DIPP) negritei. “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES 

ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - 

APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA 

CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES 

INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO 

TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA 

SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE 

RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE 

INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO 
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ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 

1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da 

petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do 

valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os 

originais, sob pena de desconsideração da prática do ato. 2. O pedido de 

reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem 

suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que 

mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal 

deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de 

amparo na lei. 3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a 

decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga 

decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” 

(STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE 

II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) 

negritei. Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal, REJEITO o 

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. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025583-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA CANDIDA FRAGA TELES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(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: 1025583-34.2018.8.11.0041. AUTOR: KATIA 

CANDIDA FRAGA TELES 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 29/11/2018 às 10:15, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 

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: 1025652-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OZILANIO PEREIRA 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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CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025652-66.2018.8.11.0041. AUTOR: 

OZILANIO PEREIRA DA SILVA 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 29/11/2018 às 10:45, nos termos do artigo 334 do 

CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 

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: 1021944-08.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA (ADVOGADO(A))

RAFAEL DE SOUZA CARDOSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021944-08.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: RAFAEL DE SOUZA CARDOSO REQUERIDO: MRV PRIME 

PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA Vistos etc. 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. 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, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017452-70.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1017452-70.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: CONDOMINIO EDIFICIO ARTHE REQUERIDO: IMOBILIARIA E 

CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA Vistos etc. 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. 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 
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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, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025666-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO MATIAS DA SILVA (REQUERENTE)

MURILO FERREIRA BLANCO (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: 1025666-50.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JOSE APARECIDO MATIAS 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 29/11/2018 às 11:00, nos termos do 

artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. 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: 1011998-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDIELSO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011998-12.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: EDIELSO BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. 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. 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, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1025685-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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VANDOIL ALBERTO CORREA JUNIOR (REQUERENTE)

JOSE DE ALENCAR SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1025685-56.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

VANDOIL ALBERTO CORREA JUNIOR REQUERIDO: SEGURADORA LIDER 

DOS CONSÓRCIOS 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 11:15, nos 

termos do artigo 334 do CPC, que será realizada perante a CENTRAL DE 

CONCILIAÇÃO, Sala 01. 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: 1011969-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ RICARDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

EDGAR FERREIRA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011969-59.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ RICARDO DOS SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. 

Vistos etc. 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. 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, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1025786-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JUCIMARA DE SALES (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: 1025786-93.2018.8.11.0041. AUTOR: 

JUCIMARA DE SALES 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 29/11/2018 às 11:30, nos termos do artigo 334 do CPC, que 

será realizada perante a CENTRAL DE CONCILIAÇÃO, Sala 01. 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: 1015842-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL NOVAES FORTES (ADVOGADO(A))

LEONARDO SILVA MENDES (REQUERENTE)

VILMAR DO CARMO ADORNO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE BROOKFIELD CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 

LTDA (REQUERIDO)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1015842-67.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LEONARDO SILVA MENDES REQUERIDO: SPE BROOKFIELD 

CONTORNO LESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Vistos etc. 

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. 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, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019658-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL ELIAS ARANTES (AUTOR(A))

ALESSANDRO CARLOS PALAZZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (RÉU)

INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI (RÉU)

PAG BEM SEGURO EIRELI - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1019658-57.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RAFAEL ELIAS ARANTES RÉU: MAXIMUS DIGITAL FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, INVESTIMENTOS ALCATEIA EIRELI, PAG BEM SEGURO EIRELI - ME 

Vistos etc. 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. 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 131 de 620



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, 

24/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1007286-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA IVETE MICHELON (ADVOGADO(A))

KELLEN CRISTINA MARQUES DE MORAIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

cartório de paz e anexo anadil francisca de almeida leite (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1007286-76.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: KELLEN CRISTINA MARQUES DE MORAIS REQUERIDO: 

CARTÓRIO DE PAZ E ANEXO ANADIL FRANCISCA DE ALMEIDA LEITE 

Vistos etc. Intime-se a autora a fim de que colacione aos autos os 

documentos indicados pelo MP no prazo de 15 dias. Após, conceda-se 

nova vista ao representante do Ministério Público. CUIABÁ, 24 de 

setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1028096-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDA FRANCISCA SAID FORTE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MILANA RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GILMAR PREDEBON (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1028096-09.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GILMAR PREDEBON RÉU: JOSE MARIA OTAVIO MARTINS DUARTE Vistos 

etc. Considerando que a pesquisa já foi realizada nas ferramentas a 

disposição do juízo, intime-se o autor a fim de que impulsione o feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15 dias. CUIABÁ, 24 de 

setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000652-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA (AUTOR(A))

GISLAYNE RANGEL DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. MANOELLA M. PEREIRA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1000652-98.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

OPPNUS INDUSTRIA DO VESTUARIO LTDA RÉU: A. MANOELLA M. 

PEREIRA - ME Vistos etc. Quanto ao pedido de busca perante o 

administrador judicial, sabe-se que a diligência compete a parte, motivo 

pelo qual fica indeferida a diligência uma vez que não demonstrou a 

impossibilidade de fazer por meios próprios. Intime-se a autora a fim de 

que informe o endereço para citação da requerida, bem como se o crédito 

já se encontra habilitado perante o juízo da recuperação. CUIABÁ, 24 de 

setembro de 2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 288927 Nr: 9482-22.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAM - ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE 

MAGISTRADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT, SALVADOR POMPEU DE BARROS FILHO - 

OAB:5.714/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, GLAUCO DE GOES 

GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - 

OAB:6.373/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME, para devolução dos autos nº 

9482-22.2007.811.0041, Protocolo 288927, 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.: 314932 Nr: 19360-68.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAM - ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE 

MAGISTRADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCINE ALVES DE FERREIRA E 

SOUZA - OAB:9.204 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245-A/MT, GLAUCO DE GOES 

GUITTI - OAB: 10.320-B/MT, VIVIANE C. MERINO - OAB:6373/MT.

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME, para devolução dos autos nº 

19360-68.2007.811.0041, Protocolo 314932, 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.: 391618 Nr: 27423-14.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAM - ASSOCIAÇÃO MATO-GROSSENSE DE 

MAGISTRADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILTON VIZINI CORREA JUNIOR - 

OAB:3.076-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:6835-MS

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ROGÉRIO 

RODRIGUES GUILHERME, para devolução dos autos nº 

27423-14.2009.811.0041, Protocolo 391618, 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): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 886558 Nr: 20947-81.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMILA PINHEIRO ACOSTA DE CARVALHO, RONALDO 

NEVES DE CARVALHO

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

IMOBILIÁRIA CUIABÁ VI - SPE LTDA, S L OPERAÇÕES IMOBILIÁRIA 

CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA - LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828/MT, 

MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:15401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO ZANATA - 

OAB:8.360

 Impulsiono os autos intimando a parte executada para indicar os dados 

completos para a expedição de alvará do excedente, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 822236 Nr: 28415-33.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: WALTENIO MORAES DE CARVALHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA MARTINS DE OLIVEIRA 

- OAB:17.672/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:78069/MG, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84.400 OAB/MG

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para indicar os dados 

bancários completos para a expedição de alvará, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 701926 Nr: 36547-84.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUDA RANGEL GOMES, D. D. DO N., S.R.F.S., 

SOLANGE DE LOURDES FRANCO CORINGA E SILVA, ESPÓLIO DE 

ALVARO RONIEL DO NASCIMENTO, SULLYANNA RHANYELY FRANCO 

SILVA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇAO BENEFICENTE DE SAUDE DOS 

MILITARES DE MATO GROSSO

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

OAB:5945 MT, BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA CUNHA - OAB:12713, 

GRACIELLY ALVES CUNHA - OAB:, GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:20287/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ AUGUSTO PIRES 

CEZARIO - OAB:2090/MT

 Vistos etc.(...)Desse modo, tendo a executada confessado um crédito de 

R$ 95.106,70 em favor dos exequentes e tendo adimplido de forma 

forçada apenas a quantia de R$ 50.178,63, resta por óbvio crédito a ser 

excutido nos autos, não merecendo prosperar as alegações do 

executado.Quanto a liberação dos valores constante da conta única, resta 

esclarecer que, considerando que os exequentes Douglas Daniel do 

Nascimento e Euda Rangel Gomes já receberam o montante de R$ 

48.505,02, equivamente a R$ 24.252,51 para cada, importante inicialmente 

fazer a liberação da mesmas quantia aos demais exequentes.Posto isso, 

expeça-se alvará da importância de R$20.000,00 (vinte mil reais), em 

favor do patrono dos primeiros exequentes Dr. Abilio Custódio para conta 

indicada às fls. 558-verso.O equivalente a R$ 24.252,51, a fim de 

equiparação aos demais herdeiros, em favor da menor, deve-se destacar 

os honorários contratuais de 20% (fls. 551/554), expedindo-se alvará de 

R$ 4.850,50 em favor do patrono dessa, Dr. Benedito do Rosário Alves da 

Cunha, na conta indicada às fls. 547O levantamento do valor 

remanescente pertencente a menor, R$ 19.402,00, (...) devendo o valor 

ser depositado em caderneta de poupança em favor do menor, até este 

atinja a maioridade civil ou seja comprovada a sua destinação.Feita a 

equiparação inicial, restará ainda em conta única a quantia de R$ 5.926,12, 

que deverá ser levantada em igualdade pelos exequentes cabendo 1/3 

para cada, mediante alvará, sendo que do valor pertencente a menor S. R. 

F. S do N, devem ser destacados os honorários contratuais de 20%, 

ficando o restante depositado em conta judicial até a maiorida ou 

comprovação da sua destinação.Quanto ao saldo remanescente em favor 

dos exequentes, intime-se a executada a fim de que efetue o pagamento 

do saldo remanescente no prazo de 15 (quinze) dias, ou oferte a forma de 

pagamento, sob pena de penhora de percentual do faturamento, perante o 

Estado da nova instituição denominada CAM.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1332622 Nr: 16152-90.2018.811.0041

 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: RUBERVAL ARAÚJO CÂNDIDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA SÔNIA DE CASTRO BRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: URYELTON DE SOUSA FERREIRA 

- OAB:6492

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Com fundamento no artigo 145, parágrafo primeiro do CPC, declaro-me 

suspeito para processar e julgar a presente ação, por motivo de foro 

íntimo.

Para melhor identificação, coloque no dorso dos autos, duas tarjas 

vermelhas.

Remetam-se os autos ao meu substituto legal.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 849774 Nr: 52934-72.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAMERA AGROALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROMERCANTIL AFG DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anaximenes Ramos Fazenda - 

OAB:46202/RS, FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - OAB:18660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULLEVERSON SILVA 

QUINTEIRO DE ALMEIDA - OAB:12358

 Vistos etc.

Ambas as partes opuseram embargos declaratórios pretendendo efeito 

modificativo contra a sentença proferida às fls. 355/357-verso.

Considerando que os declaratórios visam efeitos infringentes, intimem-se 

as partes para manifestação no prazo legal.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 855279 Nr: 57747-45.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AIRTON JACOB GONÇALVES, ANTONIO JOSE DE 

OLIVEIRA, ELISABETH RIGON DALCANALE, DENISE DALCANALE, MARIA 

DE LOURDES SILVA CARVALHO, ROMILDA DE MOURA ROCHA, ANGELA 

MARIA BONFANTI, LOERI DO NASCIMENTO, LUCIMAR DELVA BONFANTI 

BERTOLDO, VALDIR PERUZZO, NILO BIDONE KOLLING, GISLAINE WANJA 

BOELTER, ESPOLIO DE PEDRO DOMINGOS BONFANTI, ESPOLIO DE WALLI 

ODA KOLLING

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO FRANÇA ARAÚJO - 

OAB:12.621 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

Nos termos do Provimento n. 68/2018 do CNJ, aguarde-se em arquivo o 

julgamento do recurso especial noticiado pela executada às fls. 697.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1146727 Nr: 30315-46.2016.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PERICLES BASTOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SERGIO DE CASTRO BRAGA

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

NEVES - OAB:143373/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME MIGUEL GANTUS 

- OAB:153970, RODRIGO SILVA ALMEIDA - OAB:269737

 Impulsiono os autos intimando a parte requerida para retirar a carta 

precatória expedida, na audiência designada para o dia 03/10/2018, às 

14:00 horas. Após, deverá comprovar sua distribuição no prazo de 05 

dias.

 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
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 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 requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 342614 Nr: 12856-12.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RADIO REAL FM LTDA, KID NOEL PUBLICIDADE E 

EVENTOS, MANOEL VICENTE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KID NOEL PUBLICIDADE E EVENTOS, MANOEL 

VICENTE DOS SANTOS, RADIO REAL FM LTDA

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

OAB:9.237/MT, FERNANDA TOMAS MENDES - OAB:13.783/MT, 

MARCELO AMBROSIO CINTRA - OAB:8934/MT, MARIA DEISE TORINO 

- OAB:7589B

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

OAB:9.237/MT, MARIA DEISE TORINO - OAB:7589B

 Impulsiono os autos intimando a parte executada MANOEL VICENTE DOS 

SANTOS para manifestar, no prazo de 15 dias, sobre a penhora renajud 

fls. 340. Considerando a penhora bacenjud infrutífera, impulsiono 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.: 418421 Nr: 5259-21.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUGUSTO CESAR DUQUE ESTRADA BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SANTOS, ELEUDES 

NAZARÉ OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSIA REGINA CHAGAS DA 

SILVA RODRIGUES - OAB:3708/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEUDES NAZARE OLIVEIRA 

DOS SANTOS - OAB:4276/MT, JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/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: CASSIA REGINA CHAGAS DA SILVA RODRIGUES

Data da Carga:24/09/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1076702 Nr: 58395-54.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TALITA RAIANNY GONÇALVES DA SILVA ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO TROPICAL DE MEDICINA 

REPRODUTIVA E MENOPAUSA LTDA - EPP, SEBASTIÃO FREITAS DE 

MEDEIROS, MARCIA MARLY WINCK YAMAMOTO DE MEDEIROS, 

MATHEUS ANTONIO SOUTO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: INGRIDY TAQUES CAMARGO - 

OAB:OAB/MT 15.378, KELLY KAROLYNE SILVA BARROS - 

OAB:15.449-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO OVELAR - 

OAB:6.270/MT

 Certifico e dou fé, que na presente data compareceu perante esta 

secretaria a Perita Dra. Marisa Fernanda Vieira Tavares, onde intimada, 

indicou para início dos trabalhos periciais o dia 22/11/2018 (quinta) às 

08:30 horas. Ademais indicou o endereço do consultório como sendo 

Clínica Materna, Rua Presidente Arthur Bernardes, 132, Duque de Caxias 

II, CEP 78043-365, Cuiabá – MT, fone: (065) 3322-3840 / 3321-7834 / 

3624-9922 / 99972-0837. Posto isso, intimo as partes para comparecerem 

a perícia designada ficando o advogado da parte autora responsável em 

apresentar seu cliente, bem como o advogado de ambas as partes de 

apresentarem seus assistentes técnicos e documento e exames 

pertinentes ao caso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1076482 Nr: 58240-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JHONATAN DA ROSA BRAZAN

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

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

OAB:9.079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA ROSSETO 

SANCHES - OAB:19.142, EDYEN VALENTE CALEPIS - OAB:8767/MS, 

FAGNER DA SILVA BOTOF - OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:8184-A

 Impulsiono os autos intimando o advogado da parte autora para retirar a 

Carta Precatória e proceder a sua distribuição, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 307453 Nr: 16567-59.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CVL IMOBILIÁRIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALMIR LOPES DE ARAUJO, ARACY MARIA DE 

MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNÉIA LUFT - OAB:14.512-MT, 

LUDMILLA DE MOURA BOURET - OAB:8476

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMIR LOPES DE ARAUJO 

JUNIOR - OAB:4.102/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a Carta 

Precatória expedida, comprovando sua distribuição, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1175946 Nr: 42464-74.2016.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON WIGGERS, JOSÉ ANTONIO RIBEIRO 

FERNANDES

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

- OAB:4.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a Carta 

Precatória expedida, comprovando sua distribuição, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 865134 Nr: 5697-08.2014.811.0041

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZETE DA CRUZ XAVIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER GETULIO PEDROTTI JUNIOR, 

FERNANDA MENDES DE OLIVEIRA PEDROTI, ANDREA SILVA DO 

NASCIMENTO, MARIA DE LOURDES AUGUSTA DELGADO, BRUNO 

RODRIGUES FRAGA, LEONE STEFANY GALVÃO SILVA, 

EMPREENDIMENTOS CUIABÁ DE IMÓVEIS LTDA, WILSON HISSAO 

NINOMIYA, KATYUSCIA FARINY DE CARVALHO, ANTONIO OLIVEIRA 

DOS SANTOS, MARA LÚCIA DA COSTA MARQUES NINOMIYA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA - 

OAB:7.344/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIA SOARES FERREIRA DA 

SILVA - OAB:14.610/MT, Silvia Soares Ferreira da Silva - 

OAB:14610-MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a Carta 

Precatória expedida, comprovando sua distribuição, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 69140 Nr: 1259-03.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 
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Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAGEL - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO IVO ROWEDER, VILMAR FELIPE 

FOLLMANN, ADMILSON LUIZ DE RESENDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOCIMARA MOCHI JORGE - 

OAB:11231-A/MT, JOSE CARLOS LARANJEIRA - OAB:15.661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a Carta 

Precatória expedida, comprovando sua distribuição, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 767293 Nr: 20114-34.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSMINO TRANSPORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA ELETRICA DO NHANDU S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME DE ALMEIDA - 

OAB:9.819-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO MAURILIO LOPES - 

OAB:145802/SP, SORAYA SAAB - OAB:288060

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a Carta 

Precatória expedida, comprovando sua distribuição, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 8407 Nr: 41-95.1999.811.0041

 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): WILSON JOSÉ OLIVEIRA SANTOS - ME, 

WILSON JOSÉ OLIVEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIRIAN ALVES GOUVEIA - 

OAB:4888/MT

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a Carta 

Precatória expedida, comprovando sua distribuição, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 878080 Nr: 15508-89.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DA FAZENDA DO 

EST.DE MATO GROSSO, SILAS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DE ARIMATHEA PERES VAJÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENEAS PAES DE ARRUDA - 

OAB:2806/MT, LORENZA DA SILVA MARTINS - OAB:9.636/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a Carta 

Precatória expedida, comprovando sua distribuição, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1008530 Nr: 26925-05.2015.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO MARTINS SORNA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO EDUCACIONAL 

MATOGROSSENSE/IEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO LUIZ DE ARAUJO - 

OAB:2.909/MT, SILVIA JOCIANE LEITE BRANCO - OAB:7.085-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO AMBROSIO 

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

OAB:MT/12007

 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 MARTINS SORNA

Data da Carga: 22/08/2018

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 752219 Nr: 4037-47.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SARTCO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAMPGRÃOS COMERCIO E EXPORTAÇÃO DE 

CEREAIS LTDA EPP, ROBERTO CARLOS GARCIA, ESTÉR MOLINA GARCIA

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

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a Carta 

Precatória expedida, comprovando sua distribuição, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 72571 Nr: 8847-07.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELECOMUNICAÇÕES MS S/A - TELEMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSE - CAMARGO SISTEMA E ENGENHARIA 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELADIO MIRANDA LIMA - 

OAB:13242-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SYLVIO F. PAES DE BARROS - 

OAB:50.371 SP

 Impulsiono os autos intimando a parte exequente para retirar a Carta 

Precatória expedida, comprovando sua distribuição, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 917945 Nr: 42028-86.2014.811.0041

 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: EMERSON HOROYUKI DE QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO VENANCIO DE AMORIM JUNIOR, 

ROSEMERE DE SOUZA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FAUSTINO ANTONIO DA SILVA 

NETO - OAB:6707

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA - 

OAB:9.209/MT, RÔMULO NOGUEIRA DE ARRUDA - OAB:7.693/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: JOÃO SIMÃO DE ARRUDA

Data da Carga: 29/08/2018

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1032828 Nr: 38011-70.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELY GONÇALVES DE OLIVEIRA NEVES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUAREZ PAULO SECCHI - 

OAB:10483

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA DAVOGLIO DE 

ARRUDA - OAB:16.501-B, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS 

- OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por MICHELY 

GONÇALVES DE OLIVEIRA NEVES em face de BANCO ITAU S/A.

Vincule-se o valor depositado a este processo.

Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo.

Determino que seja expedido alvará de levantamento da importância 

depositada nos autos, mediante transferência para conta indicada pela 
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parte exequente.

Cientifique-se pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, 

acerca da presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC.

Com relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no 

art. 1º e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que 

possui a seguinte redação:

“Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso.

§ 1º O levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis 

após o esgotamento do prazo para recurso.”

 Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para assinatura do 

respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente certificado nos 

autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos estabelecidos 

no referido comando normativo.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpridas as determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas 

de estilo e formalidades legais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 740850 Nr: 37609-28.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJHONI ADÃO WELKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CÉSAR CONERA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARIN ROBERTA DE FREITAS 

DINIZ - OAB:15.622/MT, RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORRÊA - 

OAB:14.271, RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - OAB:14049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia do requerente, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 

485, III, § 1°, do Código de Processo Civil. Sem custas por ser a parte 

autora beneficiária da assistência judiciária gratuita. Sem honorários ante 

a não intervenção da parte contrária.P.R.I. Com o trânsito em julgado da 

sentença, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de 

estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1052791 Nr: 47750-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLÁUCIA DE SOUZA MARTINS

 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:9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12009, JOSÉ JOÃO VITALIANO COELHO - 

OAB:18.440/MT

 Vistos etc.

Às fls. 298, 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.

Custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme 

acordado pelas partes.

 P. R. I.

 Renunciado o prazo recursal, observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo, onde deverá aguardar o 

cumprimento do acordo, ficando isento do recolhimento de custas de 

desarquivamento caso haja necessidade de prosseguimento do feito em 

decorrência de descumprimento do acordo.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1094144 Nr: 7997-69.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TUKLEY LOPES ROCHA

 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: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12.903/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:OAB/MS 

5.871

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT proposta 

por TUKLEY LOPES ROCHA em face de PORTO SEGURO CIA DE 

SEGUROS GERAIS.

Vieram os autos conclusos para análise de contestação juntada às fls. 

115/129.

No entanto, em análise dos autos, observa-se que já existe sentença 

proferida, bem como pagamento da condenação e remessa do mesmo ao 

arquivo.

Desta forma, deixo de analisar petitório de fls. 115/129, por tratar-se de 

ato precluso.

Retornem os autos ao arquivo com as baixas e formalidade legais.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 780147 Nr: 33669-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ELINEL NEVES DOS SANTOS

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

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA SCATIGNA 

- OAB:12.090-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, restando evidente a desídia do requerente, JULGO EXTINTO o 

processo SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no que dispõe o art. 

485, III, § 1°, do Código de Processo Civil. Custas já antecipadas. Sem 

honorários ante a não intervenção da parte contrária.P.R.I. Com o trânsito 

em julgado da sentença, arquivem-se os autos com as baixas e 

formalidades de estilo.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 923648 Nr: 45618-71.2014.811.0041

 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: NELSON FEITOSA JUNIOR - 

OAB:8.656/MT

 Vistos etc.

 Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelos autores 

às fls. 562/567.

Retifique-se a capa dos autos.

Analisando o feito, verifica-se que não houve a intimação da parte 

devedora, para cumprimento espontâneo do julgado.

Destarte, transitado em julgado a decisão, determino a intimação da parte 

devedora (nos termos do artigo 513, §2º do CPC), para que no prazo de 

15 (quinze) dias, proceda o pagamento espontâneo da obrigação, sob 

pena de aplicação da multa de 10% e verba honorária, também de 10%, 

sobre o valor do débito prevista no artigo 523, §1º do CPC.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 1276819 Nr: 768-87.2018.811.0041

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOANIR BATISTA CONSTANTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YASUDA MARITIMA SEGUROS S/A. DE 

SEGUROS AMÉRICA DO SUL - YASUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:7870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUDOVICO ANTONIO MERIGUI 

- OAB:OAB/MT 905-A

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada a luz da nova 

lei processual, diante da possibilidade de acordo entre as partes, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação.

Após, intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores 

para o ato.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 90017 Nr: 415-58.1992.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARY FERREIRA DE SOUZA, ODETE MONTEIRO DE 

SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO PASSADORE, SÉRGIO MACHINIC, 

OSMAR MARTIGNAGO, VALENTIM MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOIFER ALEX CARAFFINI - 

OAB:13909-B, MANOEL RIBEIRO FILHO - OAB:1143/MT, ZAID ARBID - 

OAB:1.822-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438, MARISTELA CLARO ALLAGE - OAB:4200 / MT, RENATA 

FERRARI BORGES LEAL - OAB:15628

 Diante do exposto, DETERMINO a instauração de Incidente de 

Restauração dos Autos nos termos do artigo 712 do CPC.Remetam-se os 

autos ao cartório Distribuidor para as devidas anotações. No mais, 

DETERMINO a citação das partes para trazer aos autos cópias que 

possua, contrafés que estejam em seu poder e a reprodução de atos, 

principalmente os da fase de cumprimento de sentença.Providencie a 

secretaria a juntada em ordem cronológica dos andamentos lançados no 

sistema Apolo, e ainda os lançados em outros Sistemas, bem como cópia 

de petições juntadas via PEA, procedendo a sua materialização, e 

expedições. Devendo ser incluídos as decisões, despachos, sentenças e 

acórdãos, caso houver.Certifique-se a Secretaria Judicial, os 

recebimentos dos autos principais no sistema Apolo em razão da 

instauração do respectivo incidente, fazendo lançar o arquivamento do 

feito, para baixa no relatório estatístico, evitando-se duplicidade de 

demanda, e aumento de estoque desnecessário.Oficie-se a Ordem dos 

Advogados do Brasil acerca da retenção dos autos pelo Advogado, que 

mesmo intimado por várias vezes não devolveu, sendo que o extravio se 

deu em data muito posterior ao momento que se comprometeu em restituir 

o feito, devendo ser tomadas as medidas cabíveis, nos termos do § 3º do 

Artigo 234 do CPC.Por tudo, DECLARO a perda do direito de vista dos 

autos pelo Advogado “RICARDO BARBOSA DE ABREU”, e ainda, ficando 

caracterizada a falha profissional por ter retido indevidamente os 

autos.Nota-se que se trata de feito que se encontra em fase de 

cumprimento de sentença, sendo de fácil restauração, com cópia da 

sentença e dos atos executórios.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilberto Lopes Bussiki

 Cod. Proc.: 788394 Nr: 47836-43.2012.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LUIZA CANAVARROS CALDART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALESCA OLAVARRIA DE PINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO LUIZ CALDART ARRUDA - 

OAB:13.919/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 Vistos etc.

Considerando que a autocomposição é premissa fomentada à luz da nova 

lei processual, diante da XIII SEMANA NACIONAL DA CONCILIAÇÃO, 

evento promovido pelo Conselho Nacional de Justiça e os Tribunais de 

todo país, designo o dia 13/11/2018, às 14:00 horas, para realização da 

audiência de conciliação.

Intimem-se as partes, bem como seus respectivos procuradores para o 

ato.

Cumpra-se, expedido o necessário.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037494-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME LIBERATTI (ADVOGADO(A))

CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA 

(AUTOR(A))

HERMES TESEU BISPO FREIRE JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (RÉU)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - 

EXODUS I (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1037494-77.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

CASA RIO COMERCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUCAO LTDA RÉU: 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA - 

EXODUS I, BANCO BRADESCO CARTÕES S.A., PAULISTA BUSINESS 

COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS 

S/A. Vistos etc. Inicialmente, recebo o aditamento a inicial constante ao ID. 

11158409. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Inexigibilidade de Título de Crédito c/c Indenização Por Danos Morais c/c 

Consignação em Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada, proposta por 

CASA RIO COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA (BEIRA 

RIO CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS) – Representada por MARCUS 

BARBOSA CASTRO PASSARE, em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA IND. EXODUS, BANCO 

BRADESCO S.A e PAULISTA BUSINESS COMÉRCIO IMO. E EXP., 

devidamente qualificados nos autos. A requerente narra que recebeu 

correspondência datada de 13 de Outubro de 2017 sobre a abertura de 

cadastro em seu nome, tendo como credor o FUNDO DE INVESTIMENTOS 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA IND. EXODUS, em virtude do contrato 

materializado na Nota Fiscal nº 31282, no valor de R$ 2.721,40 (dois mil 

setecentos e vinte e um reais e quarenta centavos), em três parcelas 

iguais e sucessivas de R$ 907,13 (novecentos e sete reais e treze 

centavos). Alega que ao tomar conhecimento da abertura do cadastro 

restritivo de crédito, contatou a 1ª requerida, a favor de quem é realizada 

a cobrança de crédito, a fim de obter maiores informações acerca do 

referido débito, informa ainda que conseguiu contato com a ré por telefone 

com os responsáveis da FIDC, quando teve a ciência de que o débito era 

originário de uma compra de mercadorias junto a empresa Golden, ora 3ª 

requerida . Aduz que diante disso, comunicou à empresa Golden que não 

havia recebido as mercadorias, ou seja, mesmo sem a concretização do 

negócio jurídico, houve a inscrição junto ao Serasa Experian, pela 1ª 

requerida. Elucida que a contratação realizada foi efetuada pelo sistema 

de entrega CIF – cust, insuranceand freight (custo, seguro e frete) e em 

virtude disto, as mercadorias somente são consideradas entregues, 

quando na posse do comprador. Sustenta que de fatos as mercadorias 

foram enviadas, no entanto a entrega ocorreu apenas em 22/11/2017, 

sendo assim somente após referida data houve a confirmação e o aceite 

da emissão de duplicatas. Alega ainda que em razão de ter interesse nas 

mercadorias, foi realizado o pagamento da parcela que venceria em 

04/12/2017, e em relação as outras duas parcelas, cujas duplicatas não 

poderiam serem emitidas antes do aceite, pugna pelo depósito judicial do 

valor de R$ 1.814,26 (mil oitocentos e quatorze reais e dezesseis 

centavos).. Em sede de antecipação de tutela requer determinação para 

seja excluído o seu nome do cadastro restritivo de crédito. Com a inicial 

juntou documentos. É o Relatório. Decido. Conforme consignado cuida-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Inexigibilidade de Título 

de Crédito c/c Indenização Por Danos Morais c/c Consignação em 
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Pagamento e Pedido de Tutela Antecipada, proposta por CASA RIO 

COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTDA (BEIRA RIO 

CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS) – Representada por MARCUS 

BARBOSA CASTRO PASSARE, em desfavor de FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA IND. EXODUS, BANCO 

BRADESCO S.A e PAULISTA BUSINESS COMÉRCIO IMO. E EXP., 

devidamente 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)”. Nesse contexto, 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. Assim, em análise sumária, os requisitos legais no presente 

caso encontram-se configurados. Com efeito, a probabilidade do direito 

esta caracterizada pela juntada aos autos de emails enviados a 3ª 

requerida (ID 11121813) datados de 27/10/2017 e 07/11/2017 informando 

o não recebimento das mercadorias, bem como a inscrição no Serasa (ID 

11121793), sem ter sido efetivada a devida entrega. Ademais, a 

requerente colacionou aos autos Comprovante de Pagamento (ID 

11121809) referente à parcela com vencimento em 04/12/2017, sendo 

esta a única cobrada posteriormente a entrega da mercadoria Por sua 

vez, o perigo de dano torna-se visível com o fato de que o requerente está 

impossibilitado de realizar compras a crédito no mercado, e de 

consequência afetará a própria subsistência da promovente, bem como a 

sua função econômica e social. Ademais, analisadas as alegações 

apresentadas, aliadas aos documentos atrelados à inicial, conclui-se em 

tese, que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da 

antecipação da tutela. No caso singelo a reversibilidade da medida se faz 

assegurada. Dessa forma, preenchidos os requisitos legais DEFIRO a 

antecipação de tutela para DETERMINAR que a demandada retire 

imediatamente o nome do requerente dos órgãos de proteção ao crédito, 

em virtude do débito discutido na presente demanda. Fica a manutenção 

da medida condicionada ao depósito judicial do valor de R$ 1.814,26 (mil 

oitocentos e quatorze reais e vinte e seis centavos), referentes às duas 

duplicatas emitidas. No mais, considerando que a autocomposição é 

premissa fomentada a luz da nova lei processual, encaminhem-se os 

autos à CEJUSC, para designação e posterior realização da audiência de 

conciliação, diante da urgência da medida e ausência momentânea de 

pauta na agenda compartilhada. Após, INTIME-SE as partes. 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, 28/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032302-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI APARECIDA FARINÁCIO (ADVOGADO(A))

CURY RODER & CIA LTDA - EPP (AUTOR(A))

SILVANA DA SILVA TOLEDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DECISÃO Processo: 1032302-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

CURY RODER & CIA LTDA - EPP RÉU: TIM CELULAR S.A. Vistos etc. 

Recolhidas as custas, recebo o feito pelo procedimento comum. Trata-se 

de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos 

Morais, com Pedido de Tutela Antecipada por CURY RODER & CIA LTDA – 

Representada por MARCELO CURY RODER, em desfavor de TIM CELULAR 

LTDA S.A., devidamente qualificados nos autos. Em síntese a autora narra 

que tinha um plano com 03 (três) linhas telefônicas pós-pago, junto à 

operadora requerida. Explana que, em virtude não estar usando as 

referidas linhas, na data de 31/10/2017, via telefone, solicitou o 

cancelamento dos planos pós-pagos de todas as linhas vinculadas ao seu 

CNPJ, informa que na oportunidade foi alegado pela requerida a não 

possibilidade, vez que os números estariam fidelizados. Salienta que 

buscou intervenção perante a ANATEL, tendo em 11/2017 seu pedido 

atendido, contudo somente em relação a um número, sendo assim entrou 

em contato novamente com a ANATEL, e, que em resposta a ré informou 

que não existia fidelidade para os dois números restantes e que seria 

efetuado o cancelamento em 12/2017. Sustenta que teve que efetuar o 

pagamento da fatura do mês 11/2017, acreditando ser um valor 

proporcional relativo ao cancelamento dos planos pós-pagos, e, além 

disso, teve que pagar indevidamente a fatura do mês 12/2017, vez que, o 

primeiro pedido de cancelamento dos já mencionados planos ocorreu em 

31/10/2017. Elucida que para o seu desespero em janeiro do presente ano 

chegou mais uma cobrança indevida da empresa reclamada, tendo 

entrado imediatamente com contato, descobrindo assim que não havia sido 

efetuado o cancelamento do terceiro número. Alega que após vários 

meses solicitando o cancelamento do plano pós-pago, junto a requerida, 

somente no mês 02/2018 que de fato o último número foi devidamente 

cancelado. Aduz que mesmo diante das falhas na prestação de serviços, 

a empresa demandada lhe enviou três faturas indevidas, sendo elas: 1) a 

primeira no valor de R$ 83,73 (oitenta e três reais e setenta e três 

centavos), datada de 10/01/2018; 2) no valor de R$ 133,99 (cento e trinta 

e três reais e noventa e nove centavos), em 10/02/2018 e 3) no valor de 

R$ 1.127,83 (mil cento e vinte e sete reais e oitenta e três centavos). 

Pugna pela antecipação de tutela para que seja determinado a requerida 

que se abstenha de continuar efetuando as cobranças indevidas, vez que 

já havia solicitado o cancelamento das linhas desde o mês de outubro de 

2017, e também por não existir razão pela cobrança da multa de 

fidelização, ademais, pugna pela determinação de que a ré retire o seu 

nome do Serasa/SPC. Embora a autora informe que o pedido de 

cancelamento se deu em outubro de 2017, não é possível aferir em sede 

de cognição sumária se foi utilizada a linha durante período posterior, que 

acarretaram no envio das faturas dos meses de janeiro e fevereiro/2018, 

bem como inicialmente não se sabe a previsão contratual da multa de 

cancelamento das linhas. 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. No mais, considerando que a 

autocomposição é premissa fomentada a luz da nova lei processual, 

encaminhem-se os autos à CEJUSC, para designação e posterior 

realização da audiência de conciliação, diante da ausência momentânea 

de pauta na agenda compartilhada. Após, INTIME-SE as partes. 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, 28/09/2018. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014528-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO RODRIGUES DE SOUZA NETO (ADVOGADO(A))

JACQUELINE MARIA VIEIRA HADDAD (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TERCEIRO SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS 

DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014528-86.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JACQUELINE MARIA VIEIRA HADDAD RÉU: TERCEIRO SERVIÇO 

NOTARIAL E REGISTRAL DAS PESSOAS NATURAIS DE CUIABÁ Vistos 

etc. Cuida-se de Ação de Retificação de Registro Civil, em que figura como 

requerente JACQUELINE MARIA VIEIRA HADDAD objetivando a retificação 

dos registros de nascimento, casamento e óbito de sua bisavó Sra. 

Marcolina Verlangieri, bem como dos registros de sua avó Sra. Yolanda de 

Moraes. Relata a autora que, ao iniciar o processo para obter a cidadania 

italiana junto a Embaixada da Itália, verificou-se diversas irregularidades 

nos documentos de sua bisavó paterna, Sra. Marcolina Verlagieri, nascida 

em Cuiabá, na data de 24 de janeiro de 1894. Consta na certidão de 

nascimento da mesma as seguintes informações: NOME: Marcolina 

Verlangieri; DATA DE NASCIMENTO: 24.01.1894; LOCAL DE NASCIMENTO: 

Cuiabá – MT; MÃE: Cecília de Paula Falcão; PAI: Francisco Verlangieri; 

AVÓS PATERNOS: Paulo Pinto e sua mulher; DECLARANTE: Antonio de 

Souza Aguiar. Alega que o declarante, qual seja, o senhor Antonio de 

Souza Aguiar é terceiro estranho à família, e por motivos desconhecidos, 

informou dados incorretos no tocante aos avós da Sra. Marcolina. O 

declarante constou como avô paterno Sr. Paulo Pinto, quando na verdade 

este o era avô materno. Nesse sentido, defende que a Escritura de 

Reconhecimento e Perfilhação, que fez o pai da Sra. Marcolina, Francisco 

Verlangieri, no livro de Escritura Publicas do Cartório do 2° Serviço Notarial 

e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT, bem 

como no documento de Batismo, que foi registrado pessoalmente pelos 

genitores da Sra. Marcolina, demonstra que os pais são Cecilia de Arruda 

Pinto e Francisco Verlangieri. Reforça que o pai da Sra. Marcolina era 

italiano, sendo registrado na Itália como Francesco Paolo Verlangieri, filho 

de Arsenio Verlangieri e Maria Teresa Curcio, avós paternos de Marcolina, 

mas teve seu nome abrasileirado para Francisco Verlangieri. Para dar 

verossimilhança aos seus argumentos cita trecho do livro “Viveres, 

Fazeres e Experiências dos Italianos na cidade de Cuiabá”, da autora 

Cristiane Thais do Amaral Cerzosimo Gomes, que relata atividades de três 

irmãos italianos “Verlangieri” – Verlangieri, Rafael e Francisco – em Cuiabá 

no século XIX. Anexou documentos ID’s: 13409 260; 13409 269; 13409 

299; 13409 304; 13409 311; 13409 315; 13409 335; 13409 340; 13409 

343; 13409 343; 13409 357; 13409 363; 13409 369; 13409 374; 13409 

378; 13409 389; 13409 400; 13409 406; 14262 642; 14262 664; 14262 

680; 14262 711; 14262 715; 14262 726; 14262 746; 14262 754; 14262 

778; 14262 789; Concedidas vistas ao ilustre representante do Ministério 

Público Estadual, pugnou pelo deferimento dos pedidos constantes na 

inicial, para que seja retificado os registros. 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, ao pleitear a cidadania italiana junto à Embaixada, 

verificou que existiam erros na certidão de nascimento de sua bisavó e 

consequentemente na de sua avó, e desta forma, pretende a retificação 

dos registros de ambas. Nesse sentido, ainda que pese o princípio da 

imutabilidade do nome, a pretensão da requerente é legítima, visto que, os 

erros constantes nos registros da Sra. Marcolina Verlangieri acarretaram 

em demais erros ao longo de sua descendência. Desta forma, torna-se 

plausível o pleito da requerente, uma vez que os erros são meramente 

gráficos e não colocam em risco a estabilidade dos registros públicos, 

sendo sua retificação imperativa justamente para contribuir com a 

manutenção dos registros em conformidade com a realidade. Sobre isso 

vejamos: “APELAÇÃO CÍVEL. REGISTROS PÚBLICOS. PEDIDO DE 

RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. - IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. (1) 

ALTERAÇÃO DE NOMES DE ASCENDENTES FALECIDOS. ERRO DE 

GRAFIA OU CORREÇÃO DA REALIDADE HISTÓRICA. NECESSIDADE PARA 

A CIDADANIA ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE. - "Restando comprovado o 

erro na grafia dos nomes dos ascendentes das partes em suas certidões 

de nascimento, imperiosa a retificação pleiteada, porquanto tal medida não 

gera prejuízos a terceiros, pelo contrário, contribui para a manutenção de 

um registro de dados em consonância com a realidade histórica de cada 

família." (TJRS, AC 70042864785, rel. Des. ALZIR FELIPPE SCHMITZ, j. Em 

27.10.2011).” “CIVIL. REGISTRO PÚBLICO. SUPRIMENTO DE CERTIDÃO DE 

ÓBITO. ASCENDENTE DA AUTORA DE ORGIEM ITALIANA. 

ABRASILEIRAMENTO DOS PRÉ-NOMES E SOBRENOMES DOS 

IMIGRANTES ITALIANOS QUE AQUI APORTARAM NO SÉCULO XIX. 

OBTENÇÃO DE CIDADANIA ESTRANGEIRA. POSSIBILIDADE. 

ACOLHIMENTO DO PEDIDO. - Na esteira dos precedentes dos tribunais 

superiores a obtenção de cidadania estrangeira constitui justo motivo a 

embasar a pretensão de restauração, suprimento ou a retificação do 

registro civil, regulamentada pelo art. 109 da Lei 6.015/1973. - Hipótese na 

qual é possível o acolhimento do pedido em razão do conteúdo da prova 

documental que demonstra ter ocorrido o abrasileiramento do nome de seu 

pentavô quando de sua imigração para o Brasil ” (TJ-MG - AC: 

10216150083865001 MG, Relator: Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 

26/09/2017, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

04/10/2017). 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 retificação dos registros de 

MARCOLINA VERLANGIERI e YOLANDA DE MORAES. Em relação aos 

registros da Sra. MARCOLINA VERLANGIERI, quais sejam Certidão de 

Nascimento, Certidão de Casamento e Certidão de Óbito, deverá constar 

como Genitores: Francesco Paolo Verlangieri e Cecília de Arruda Pinto; 

Avós Paternos: Arsenio Verlangieri e Maria Teresa Curcio; Avós 

Maternos: Paulo Pinto e sua mulher. Em relação a Sra. YOLANDA DE 

MORAES, deverá constar em sua certidão de nascimento como Avós 

Maternos: Francesco Paolo Verlangieri e Cecília de Arruda Pinto. Custas já 

antecipadas. 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, 28/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1018441-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON LUIZ SILVA DO VALE (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1018441-13.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

EVERTON LUIZ SILVA DO VALE RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por EVERTON LUIZ SILVA DO VALE em face de PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Vincule-se o valor 

depositado a este processo. Considerando a concordância da parte 

credora com os valores depositados voluntariamente pela devedora, 

JULGO satisfeito o pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso 

II do artigo 924, Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o 

processo. Determino que seja expedido alvará de levantamento da 

importância depositada nos autos, mediante transferência para conta 

indicada pela parte exequente. Cientifique-se pessoalmente parte credora, 

pelos meios necessários, acerca da presente decisão, conforme 

determina o art.450, §3º da CNGC. Com relação a expedição do alvará, 

deverá ser observado o disposto no art. 1º e seu respectivo parágrafo do 

Provimento n. 68/2018 do CNJ, que possui a seguinte redação: “Art. 1º As 

decisões, monocráticas e colegiadas, que deferem pedido de 

levantamento de depósito condicionam-se necessariamente à intimação da 

parte contrária para, querendo, apresentar impugnação ou recurso. § 1º O 

levantamento somente poderá ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para recurso.” Portanto, antes da remessa dos 
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autos à conclusão para assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá 

restar devidamente certificado nos autos, a intimação das partes, e o 

transcurso dos prazos estabelecidos no referido comando normativo. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Cumpridas as 

determinações, determino o ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e 

formalidades legais. Cuiabá-MT, 28/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004162-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UELITON PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE CUIABÁ 

GABINETE DA 9ª VARA CÍVEL 1004162-22.2017.8.11.0041 AUTOR(A): 

UELITON PEREIRA DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença 

proposto por UELINTON PEREIRA DA SILVA em face de PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS . Vincule-se o valor depositado a este 

processo. Considerando a concordância da parte credora com os valores 

depositados voluntariamente pela devedora, JULGO satisfeito o 

pagamento da quantia reclamada, com fulcro no inciso II do artigo 924, 

Código de Processo Civil, e DECLARO EXTINTO o processo. Diante do 

provimento do Recurso Especial, defiro o pedido do banco para o 

levantamento do valor da multa depositada às fls. 275, para conta indicada 

às fls. 309-verso. Após, determino que seja expedido alvará de 

levantamento da importância depositada nos autos, mediante transferência 

para conta indicada pela parte exequente às fls. 314. Cientifique-se 

pessoalmente parte credora, pelos meios necessários, acerca da 

presente decisão, conforme determina o art.450, §3º da CNGC. Com 

relação a expedição do alvará, deverá ser observado o disposto no art. 1º 

e seu respectivo parágrafo do Provimento n. 68/2018 do CNJ, que possui 

a seguinte redação: “Art. 1º As decisões, monocráticas e colegiadas, que 

deferem pedido de levantamento de depósito condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte contrária para, querendo, 

apresentar impugnação ou recurso. § 1º O levantamento somente poderá 

ser efetivado 2 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo para 

recurso.” Portanto, antes da remessa dos autos à conclusão para 

assinatura do respectivo alvará eletrônico, deverá restar devidamente 

certificado nos autos, a intimação das partes, e o transcurso dos prazos 

estabelecidos no referido comando normativo. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Cumpridas as determinações, determino o 

ARQUIVAMENTO com as baixas de estilo e formalidades legais. 

Cuiabá-MT, 28/09/2018. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002098-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

THIAGO SANTOS DA SILVA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002098-39.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: THIAGO SANTOS DA SILVA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que THIAGO SANTOS 

DA SILVA move em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS 

GERAIS, alegando, em suma, que foi vitima de acidente de trânsito 

ocorrido no dia 11.12.2016, tendo resultado a sua invalidez permanente, 

razão pela qual pretende ver a requerida condenada ao pagamento da 

integralidade da indenização do Seguro DPVAT, mais honorários 

advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente citada, a 

parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu preliminares 

de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, pugnando pela 

improcedência da ação. Realizada a pericia médica no segurado, foi 

quantificado o grau de lesão apresentado pelo requerente. É o relatório. 

Decido. De início, registra-se que a análise do feito em questão se 

enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do Código de Processo 

Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os tribunais atenderão, 

preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 

sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 

(Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento de 

processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento 

de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA AUSÊNCIA DO AUTOR AO 

MUTIRÃO Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse de agir, visto à ausência injustificada da mesma a audiência de 

conciliação, onde seria realizada a perícia médica. Dessa forma, pugna 

pela preclusão da prova pericial e posterior extinção do feito. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não cabe extinção do feito pela simples ausência do requerente a 

audiência. Senão, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. DPVAT. AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA ANULADA. A 

ausência do autor na audiência de conciliação não autoriza a extinção do 

feito, por abandono de causa, uma vez que tal sanção não se encontra 

prevista na lei processual civil. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 

10520140008324001 MG, Relator: Veiga de Oliveira, Data de Julgamento: 

11/03/2016, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

15/04/2016) Posto isso, REJEITO a preliminar suscitada. DA INCLUSÃO DA 

SEGURADORA LÍDER NO POLO PASSIVO. Inicialmente, observo que as 

seguradoras compõem por força do que reza o artigo 7º da Lei nº 

8.441/92, um consórcio, sendo este o responsável pelo pagamento das 

indenizações. Assim, qualquer delas pode responder, total ou 

parcialmente, pelo pagamento da indenização, sendo evidente que os 

valores pagos são compensados entre as companhias seguradoras. “Art. 

7o A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com 

seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga 

nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um 

consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades 

seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” Assim, não vejo 

razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de seguro DPVAT 

nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo injustificado, o 

encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder deveria ser citada, 

para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força de lei (o que não 

pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no caso a de nº 

154/2006), as companhias seguradoras formam um consórcio, sendo 

cada uma delas responsável pelo pagamento da indenização (artigo 7º da 

Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência foi adotada para facilitar a 

cobrança do valor devido, considerando que, normalmente, os 

beneficiários são pessoas hipossuficientes tanto do ponto de vista 

econômico, quando do ponto de vista do assessoramento técnico-jurídico. 

Dessa forma, INDEFIRO a alteração do polo passivo da ação. DA 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO Aduz 

a parte requerida que a parte autora colacionou aos autos petição com 

protocolo de recebimento de processo administrativo. Contudo deixou de 

juntar os documentos que devem instruir o referido processo. Desta 

forma, ausente a comprovação do requerimento administrativo. Ao final, 

pugnou pela intimação do autor para que compareça à Seguradora, 

apresentando a documentação devida. No entanto, cabe ressaltar que não 

há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o exercício 

do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: 

“APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 140 de 620



“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Depreende-se disso, que a ausência de 

comprovação da propositura de processo administrativo, não obsta o 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

INDEFIRO o pedido de intimação e REJEITO a preliminar supradita. 

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – FALTA DE INTERESSE 

DE AGIR Alega a seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora 

interesse processual necessário a propositura da ação, já que esta não 

lhe procurou para receber o pagamento pela via administrativa. Com 

relação à falta de interesse de agir, cumpre destacar que a parte 

demandante tem interesse jurídico em receber o seguro obrigatório 

DPVAT, o que se mostra útil e necessário no caso concreto. Não assiste 

razão a parte demandada, pois, conforme entendimento jurisprudencial, 

não há necessidade do esgotamento das vias administrativas para o 

exercício do direito de ação de cobrança do chamado Seguro DPVAT, 

verbis: “APELAÇÃO - COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – 

EXTINÇÃO DO PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA 

DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – 

SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento 

administrativo não é requisito essencial para pleitear judicialmente 

indenização do seguro obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

12/11/2014, Data da publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. 

“PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DPVAT - INVALIDEZ - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

EXAURIMENTO VIA ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA 

CASSADA - PERÍCIA MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - 

NECESSIDADE DE APURAÇÃO - PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não 

há necessidade de prévio esgotamento da via administrativa, como 

condição para o beneficiário ingressar em juízo pleiteando o recebimento 

da indenização relativa ao seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de 

seguro DPVAT por invalidez, é necessária a prova pericial do grau de 

invalidez, se não informado no laudo do IML. Sentença cassada. 

Prosseguimento  do  processo de terminado. ”  (TJMG - 

1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE PAOLI BALBINO – j. 

04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a pretensão exercida e há 

interesse de agir no presente feito, o qual decorre da necessidade de 

acesso ao Judiciário para obtenção da prestação jurisdicional que lhe 

assegure o pagamento da cobertura securitária devida. Dessa forma, 

REJEITO a preliminar de Ausência de Interesse de Agir. DA AUSÊNCIA DO 

LAUDO DO IML – DESCUMPRIMENTO AO ART. 5º, §5º DA LEI 6.194/74 

Alega a parte requerida que “(...) o autor não apresentou qualquer 

documento conclusivo no que tange ao direito de receber a 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 

apuração da lesão (...)”. Afirmou ainda, que agindo de tal forma a 

requerente descumpriu o artigo 5º da Lei 6.194/74. No entanto, de uma 

simples leitura do mencionado dispositivo, extrai-se que, em momento 

algum, ele faz exigência da juntada do laudo do IML, verbis: “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.” Conclui-se que o laudo do IML não é o 

único instrumento capaz de aferir a invalidez permanente da vítima, 

podendo ser comprovada mediante outros documentos firmados por 

profissionais da saúde ou mediante realização de perícia médica. Desta 

forma, REJEITO a preliminar suscitada. Inexistindo mais preliminares, passo 

a análise do mérito. De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais Causados por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de 

indenização decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a 

existência de culpa por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. 

Alega a parte requerente que foi vítima de acidente automobilístico, 

resultando, em decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise 

dos autos, verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não 

merecem guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório 

de Danos Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, 

ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, 

não alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização 

prevista será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Rejeita-se, 

também, a arguição de ausência de prova da alegada invalidez 

permanente decorrente do acidente de transito, já que o laudo produzido 

pelo perito judicial foi incisivo ao declarar que o autor se encontra 

acometido por invalidez permanente decorrente de acidente de transito. 

Pretende a parte autora o recebimento da indenização do Seguro 

Obrigatório de Veículos – DPVAT, por invalidez permanente. Antes da 

edição e vigência da Lei nº 11.482/2007, dispunha a Lei nº 6.194/74 que 

“Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no artigo 2º 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares,...” (art. 3º, “caput”), 

sendo de “40 (quarenta) vezes o valor do maior salário-mínimo vigente no 

País, para o caso de morte” (alínea “a”); “Até 40 (quarenta) vezes o valor 

do maior salário-mínimo vigente no País, para a hipótese de invalidez 

permanente” (alínea “b”); e de “Até 8 (oito) vezes o valor do maior 

salário-mínimo vigente no País - como reembolso à vítima - no caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas” (alínea “c”). Todavia, a partir da vigência da Lei nº 

11.482/2007, as indenizações devidas em razão de seguro DPVAT 

passaram a ter valor certo, com fixação de R$ 13.500,00, para o caso de 

morte (art. 3º, I); até R$ 13.500,00 para o caso de invalidez permanente 

(inciso II), e até R$ 2.700,00 de reembolso à vítima, para o caso de 

despesas de assistência médica e suplementares devidamente 

comprovadas (inciso III). Para análise da presente questão, importante 

salientar que o sinistro ocorreu em 11.12.2016, ou seja, sob a égide da Lei 

nº 11.945/09. Referida lei, em seu art. 32, estabeleceu que a Lei no 

6.194/74 passou a vigorar, desde 16.12.2008, acrescida de tabela relativa 

aos percentuais indenizatórios para seguro DPVAT, ora transcrita: Danos 

Corporais Totais Repercussão na Íntegra do Patrimônio Físico Percentual 

da Perda Perda anatômica e/ou funcional completa de ambos os membros 

superiores ou inferiores 100 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

ambas as mãos ou de ambos os pés Perda anatômica e/ou funcional 

completa de um membro superior e de um membro inferior Perda completa 

da visão em ambos os olhos (cegueira bilateral) ou cegueira legal bilateral 

Lesões neurológicas que cursem com: (a) dano cognitivo-comportamental 

alienante; (b) impedimento do senso de orientação espacial e/ou do livre 

deslocamento corporal; (c) perda completa do controle esfincteriano; (d) 

comprometimento de função vital ou autonômica Lesões de órgãos e 

estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos, abdominais, pélvicos ou 

retro-peritoneais cursando com prejuízos funcionais não compensáveis de 

ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de 

qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital. 

Danos Corporais Segmentares (Parciais) Repercussões em Partes de 

Membros Superiores e Inferiores Percentuais das Perdas Perda anatômica 

e/ou funcional completa de um dos membros superiores e/ou de uma das 

mãos 70 Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros 

inferiores Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés 50 

Perda completa da mobilidade de um dos ombros, cotovelos, punhos ou 

dedo polegar 25 Perda completa da mobilidade de um quadril, joelho ou 
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tornozelo Perda anatômica e/ou funcional completa de qualquer um dentre 

os outros dedos da mão 10 Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé Danos Corporais Segmentares (Parciais) 

Outras Repercussões em Órgãos e Estruturas Corporais Percentuais das 

Perdas Perda auditiva total bilateral (surdez completa) ou da fonação 

(mudez completa) ou da visão de um olho 50 Perda completa da mobilidade 

de um segmento da coluna vertebral exceto o sacral 25 Perda integral 

(retirada cirúrgica) do baço 10 Assim passou a estabelecer a Lei nº 6.194: 

“Art. 3o Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o 

desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez 

permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e 

suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por 

pessoa vitimada: (Redação dada pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção 

de efeitos). I - R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais) - no caso de 

morte; (Incluído pela Lei nº 11.482, de 2007) II - até R$ 13.500,00 (treze mil 

e quinhentos reais) - no caso de invalidez permanente; e (Incluído pela Lei 

nº 11.482, de 2007) III - até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais) - 

como reembolso à vítima - no caso de despesas de assistência médica e 

suplementares devidamente comprovadas. (Incluído pela Lei nº 11.482, de 

2007) § 1o No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste 

artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de 

efeitos). I - quando se tratar de invalidez permanente parcial completa, a 

perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada em um dos 

segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e (Incluído pela 

Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). II - quando se tratar de 

invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o enquadramento 

da perda anatômica ou funcional na forma prevista no inciso I deste 

parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução proporcional da 

indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco por cento) para 

as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por cento) para as de 

média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para as de leve 

repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por cento), 

nos casos de sequelas residuais. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 

(Produção de efeitos). § 2o Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de 

até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput 

deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente 

comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de 

Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos. (Incluído 

pela Lei nº 11.945, de 2009). (Produção de efeitos). § 3o As despesas de 

que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser 

reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de 

descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo 

das demais penalidades previstas em lei. (Incluído pela Lei nº 11.945, de 

2009). (Produção de efeitos).” O artigo 5°, caput, do mesmo diploma legal, 

prevê: “Art. 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” No caso em tela, foi realizada a perícia no 

segurado, onde ficou constatado o nexo causal entre a lesão apresentada 

e o acidente narrado, com comprometimento de 50% do 4° dedo do pé 

esquerdo. Dessa forma, a invalidez permanente do autor decorreu do 

acidente narrado, bem como foi comprovada e quantificada pelo conjunto 

probatório colacionado ao feito. Assim, deve ocorrer a aplicação da tabela 

em consonância com o inciso II acima transcrito. A companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização dentro do limite que prevê expressamente no artigo 3º incisos 

II, da Lei 11.482/07 e percentual previsto na tabela acima transcrita. 

Portanto, se houve invalidez parcial permanente, a companhia seguradora, 

responsável pelo pagamento, deve arcar com o cumprimento da 

indenização no percentual previsto expressamente no artigo 3º incisos II, 

da Lei 11.482/07. Como a parte autora apresentou todos os documentos 

necessários à comprovação de seu direito, legítima se torna a indenização 

por ela pleiteada, pelo que é devido o pagamento proporcional da 

indenização. Havendo Perda anatômica e/ou funcional completa de 

qualquer um dos dedos do pé 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, média a perda da parte requerente, terá essa o direito de 

50% sobre 10% 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: 4º DEDO 

PÉ ESQUERDO: *10% sobre R$ 13.500,00 = R$ 1.350,00 *50% sobre R$ 

1.350,00 = R$ 675,00 Total: R$ 675,00 No tocante a correção monetária 

em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do c. STJ incide desde 

o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO 

INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. 2.- Agravo 

Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 PR 2011/0149361-7 

- Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) (negritei) Em relação a 

data de incidência de juros moratórios, caso haja negativa de pagamento 

da indenização pela Seguradora configura ilícito contratual, devendo os 

juros de mora incidir a partir da citação, matéria pacificada pelo c. STJ com 

edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 STJ: Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação.” (negritei). Diante 

do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao pagamento da 

importância R$ 675,00 (seiscentos e setenta e cinco reais), acrescidos de 

correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente 

(11.12.2016) e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. 

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, CONDENO a 

parte Requerida ao pagamento das custas, despesas processuais e 

verba honorária, esta arbitrada em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), na 

forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, do CPC. P.R.I. Com o trânsito em 

julgado, aguarde-se a manifestação da parte vencedora no prazo de 30 

(trinta) dias, sem a qual, determino sejam os autos remetidos à Central de 

Arrecadação, conforme determinado no artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO 

DAS NORMAS GERAIS DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes 

Bussiki Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003487-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ (AUTOR(A))

TANZILA LOPES OLAZAR REGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GILBERTO LOPES BUSSIKI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 9ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003487-25.2018.8.11.0041. AUTOR: 

LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DO 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT que LUCIANO DE ALMEIDA CRUZ, move 

em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, alegando, em 

suma, que foi vitima de acidente de trânsito ocorrido no dia 18.08.2015, 

tendo resultado a sua invalidez permanente, razão pela qual pretende ver 

a requerida condenada ao pagamento da integralidade do reembolso de 

despesas médicas. Com a inicial vieram os documentos. Devidamente 

citada, a parte ré apresentou contestação, além de documentos, arguiu 

preliminares de mérito, bem como combateu o mérito da demanda, 

pugnando pela improcedência da ação. A parte autora impugnou a 

Contestação. É o relatório. Decido. De início, registra-se que a análise do 

feito em questão se enquadra na hipótese prevista no artigo 12, § 2º, II, do 

Código de Processo Civil Brasileiro, que assim autoriza: “12. Os juízes e os 

tribunais atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão 

para proferir sentença ou acórdão. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 

2016) (Vigência) § 2o Estão excluídos da regra do caput: II - o julgamento 

de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em 

julgamento de casos repetitivos.” Conforme relatado, cuida-se de AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT em que a parte 

promovente visa o recebimento do seguro DPVAT devido a sua invalidez 

permanente decorrente de acidente de trânsito. Antes de adentrar ao 

mérito da controvérsia faz-se necessário a apreciação das preliminares 

suscitadas em sede de contestação. DA NECESSIDADE DA INCLUSÃO DA 
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SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. NA 

DEMANDA. Inicialmente, observo que as seguradoras compõem por força 

do que reza o artigo 7º da Lei nº 8.441/92, um consórcio, sendo este o 

responsável pelo pagamento das indenizações. Assim, qualquer delas 

pode responder, total ou parcialmente, pelo pagamento da indenização, 

sendo evidente que os valores pagos são compensados entre as 

companhias seguradoras. “Art. 7o A indenização por pessoa vitimada por 

veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não 

realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos 

dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por 

todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.” 

Assim, não vejo razão para incluir a Seguradora Líder dos Consórcios de 

seguro DPVAT nesta lide, providência que apenas iria retardar, de modo 

injustificado, o encaminhamento do feito, já que a Seguradora Líder 

deveria ser citada, para integrar o feito. Ademais, sabe-se que, por força 

de lei (o que não pode ser alterado por simples resolução do CNSP, no 

caso a de nº 154/2006), as companhias seguradoras formam um 

consórcio, sendo cada uma delas responsável pelo pagamento da 

indenização (artigo 7º da Lei nº 8.441/92). É lógico que esta providência 

foi adotada para facilitar a cobrança do valor devido, considerando que, 

normalmente, os 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 INÉPCIA DA INICIAL - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

PEDIDO ADMINISTRATIVO ANTERIOR – DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

– NECESSIDADE/ADEQUAÇÃO – DA NOVA DECISÃO DO STF. Alega a 

seguradora ré, em síntese, que falta a parte autora interesse processual 

necessário a propositura da ação, já que esta não lhe procurou para 

receber o pagamento pela via administrativa. Com relação à falta de 

interesse de agir, cumpre destacar que a parte demandante tem interesse 

jurídico em receber o seguro obrigatório DPVAT, o que se mostra útil e 

necessário no caso concreto. Não assiste razão a parte demandada, pois, 

conforme entendimento jurisprudencial, não há necessidade do 

esgotamento das vias administrativas para o exercício do direito de ação 

de cobrança do chamado Seguro DPVAT, verbis: “APELAÇÃO - 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – AUSÊNCIA DE PRÉVIO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA 

ANULADA - RECURSO PROVIDO. O prévio requerimento administrativo 

não é requisito essencial para pleitear judicialmente indenização do seguro 

obrigatório.” (Ap, 127216/2014, DESA.SERLY MARCONDES ALVES, 

SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/11/2014, Data da 

publicação no DJE 17/11/2014). Destaquei. “PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - INVALIDEZ - 

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR - EXAURIMENTO VIA 

ADMINISTRATIVA - DESNECESSIDADE - SENTENÇA CASSADA - PERÍCIA 

MÉDICA PEDIDA - GRAU DE INVALIDEZ - NECESSIDADE DE APURAÇÃO - 

PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. - Não há necessidade de prévio 

esgotamento da via administrativa, como condição para o beneficiário 

ingressar em juízo pleiteando o recebimento da indenização relativa ao 

seguro DPVAT. - Na ação de cobrança de seguro DPVAT por invalidez, é 

necessária a prova pericial do grau de invalidez, se não informado no 

laudo do IML. Sentença cassada. Prosseguimento do processo 

determinado.” (TJMG - 1.0024.09.485302-5/002 (1) - Relator: MÁRCIA DE 

PAOLI BALBINO – j. 04/02/2010) destaquei. Portanto, é adequada a 

pretensão exercida e há interesse de agir no presente feito, o qual 

decorre da necessidade de acesso ao Judiciário para obtenção da 

prestação jurisdicional que lhe assegure o pagamento da cobertura 

securitária devida. Dessa forma, REJEITO a preliminar de Ausência de 

Interesse de Agir. Inexistindo mais preliminares, passo a análise do mérito. 

De início, tem-se que o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados 

por Veículos Automotores [DPVAT] é modalidade de indenização 

decorrente de dano pessoal, a qual não se discute a existência de culpa 

por parte de qualquer um dos participantes do sinistro. Alega a parte 

requerente que foi vítima de acidente automobilístico, resultando, em 

decorrência disto, sua invalidez permanente. Em análise dos autos, 

verifica-se que as razões esposadas pela seguradora não merecem 

guarida. A Lei nº 6.194/74 que dispõe sobre Seguro Obrigatório de Danos 

Pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, ou por sua 

carga, a pessoas transportadas ou não, previu em seu art. 5º, não 

alterado pela Lei n. 11.482/07, que o pagamento da indenização prevista 

será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, 

confira: “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples 

prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência 

de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado”. Compulsando os autos, observa-se que o 

autor traz aos autos conjunto probatório razoável à atestar o sinistro e o 

dano dele decorrente. In casu, deve ser observado o termo “simples 

prova” donde se extrai que para o pagamento da indenização de seguro 

obrigatório em virtude de debilidade permanente não se exige provas 

robustas e incontroversas, basta que os documentos acostados levem a 

conclusão da ocorrência dos fatos. Assim, tenho que as provas trazidas 

aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do 

sinistro. Ademais, o Boletim de Ocorrência possui presunção relativa de 

veracidade, podendo apenas ser desconstituído com prova em contrário, 

portanto, deve a ré trazer aos autos provas em consonância com o 

disposto no inciso II do art. 373 do CPC, o que não foi feito. Alega a parte 

autora que foi vítima de acidente automobilístico ocorrido em 18.08.2015, 

resultando, em decorrência disso, invalidez permanente e gastos 

médicos/hospitalares no valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos 

reais). A Lei nº 6.194/74 dispõe em seu artigo 3º, inciso III, §2º, os casos 

de reembolso médico em decorrência de acidente automobilístico. 

Confira-se: “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: 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. § 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).”Destaquei. Nesse contexto, estabelece a 

jurisprudência pátria que “Estão abrangidos na rubrica das despesas 

médicas e suplementares os remédios, consultas médicas e demais 

atendimentos que se fizerem necessários à recuperação da vítima do 

acidente envolvendo veículo automotor [...]” (TRJE/RS – 2ª TRec. – 

Recurso Cível nº 71002389708 – Relator: AfifJorge Simões Neto – julgado 

em 14/07/2010). Mas não é só. Segundo preceitua o §1º do art. 1º do 

Anexo da Resolução nº 242/2011/CNSP, também poderá se valer da verba 

estabelecida pelo inciso III do art. 3º da Lei nº 6.194/74 “para reembolso de 

eventuais despesas suplementares, tais como fisioterapia, medicamentos, 

equipamentos ortopédicos, órtese, próteses e outras medidas 

terapêuticas, devidamente justificadas pelo médico assistente”. Conforme 

consignado, mostra-se possível o ressarcimento pelas despesas médicas 

decorrentes de acidente automobilístico, desde que demonstrado o 

pagamento efetuado pelo autor. Dos autos, verifica-se que restou 

demonstrado o nexo de causalidade ante a prova do acidente 

automobilístico (boletim de ocorrência, certidão de atendimento médico; e o 

recibo, destinado à recuperação do autor quanto ao acidente sofrido). 

Desta feita, as provas existentes nos autos são suficientes para 

demonstrar que os gastos apresentados se referem ao acidente sofrido 

pela recorrida, inexistindo qualquer obstáculo ao reembolso. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT - REEMBOLSO DE DESPESAS DE 

ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTARES - NEXO DE CAUSALIDADE - 

DEMONSTRAÇÃO - COMPROVAÇÃO DO ACIDENTE DE TRÂNSITO E DOS 

GASTOS COM DESPESAS MÉDICAS - AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA DA 

SEGURADORA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se 

restou comprovado pelo autor da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT 

que foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em 

razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao 

pagamento a que se refere o artigo 3º, inciso III, §§ 2º e 3º, da Lei nº 

6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações 

em sede recursal.” (TJMT – 2ª CCível – RAI nº 20.616/2010 – Relatora: 

Dra. Marilsen Andrade Addario – j. em 08/06/2010). No mesmo sentido: 

TJMT – 2ª CCível – RAC nº 36463/2011 – Relatora: Dra. Marilsen Andrade 

Addario – j. em 19/10/2011. Ademais, atrai o ônus da prova quem alega, e 

consoante se infere dos documentos juntados aos autos pelo autor, o 

mesmo cumpriu o ônus que lhe incumbia consoante dispõe o inciso I do 

art. 373 do CPC. Por outro lado, a seguradora ré não comprovou a 

falsidade dos documentos anexados à inicial nem, tampouco, que as 
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informações neles contidas sejam inverídicas, não demonstrando qualquer 

fato impeditivo ou modificativo do direito pleiteado pelo autor, em 

consonância com o inciso II do mesmo artigo, utilizando-se de diversas 

alegações infundadas. 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 reembolso das 

despesas devidamente comprovadas, até o limite legal previsto no inciso 

III, do art. 3º, da Lei n. 6.194/74. Inobstante, da análise dos documentos 

colacionados aos autos, verifica-se que a somatória dos gastos médicos 

comprovados pelo requerente perfazem o importe de R$2.595,25 (dois mil 

quinhentos e noventa e cinco reais e vinte e cinco centavos). No tocante a 

correção monetária em seguro obrigatório DPVAT, conforme orientação do 

c. STJ incide desde o evento danoso: “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO DPVAT.CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1.- Na ação de cobrança de indenização do 

seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a data do evento 

danoso. 2.- Agravo Regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 46024 

PR 2011/0149361-7 - Relator: Ministro SIDNEI BENETI – j. 16/02/2012) 

(negritei) Em relação a data de incidência de juros moratórios, caso haja 

negativa de pagamento do reembolso pela Seguradora configura ilícito 

contratual, devendo os juros de mora incidir a partir da citação, matéria 

pacificada pelo c. STJ com edição da Súmula 426, verbis: “Súmula 426 

STJ: Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da 

citação.” (negritei). Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar a parte requerida, ao 

pagamento da importância R$ 2.595,25 (dois mil quinhentos e noventa e 

cinco reais e vinte e cinco centavos), acrescidos de correção monetária 

pelo INPC/IBGE, a partir da data do acidente (18.08.2015) e juros de mora 

de 1% ao mês, desde a citação. Considerando que a medida adquiriu 

caráter contencioso, CONDENO a parte Requerida ao pagamento das 

custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em R$ 

1.300,00 (mil e trezentos reais), na forma prevista no artigo 85, §§ 2.° e 8º, 

do CPC. P.R.I. Com o trânsito em julgado, aguarde-se a manifestação da 

parte vencedora no prazo de 30 (trinta) dias, sem a qual, determino sejam 

os autos remetidos à Central de Arrecadação, conforme determinado no 

artigo 611, da CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

CGJ. Cumpra-se. Cuiabá-MT. Gilberto Lopes Bussiki Juiz de Direito

10ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030778-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS LOPES DE MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030778-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSE CARLOS LOPES DE MENDONCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030778-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS LOPES DE MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1030778-97.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOSE 

CARLOS LOPES DE MENDONCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 12/12/2018, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 17 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030901-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

EDNO ROSA DO ROSARIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030901-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDNO ROSA DO ROSARIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 08h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030901-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

EDNO ROSA DO ROSARIO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1030901-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): EDNO 

ROSA DO ROSARIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 08h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030913-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UZIEL CARLOS DA SILVA DE MELO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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: 1030913-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

UZIEL CARLOS DA SILVA DE MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030913-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

UZIEL CARLOS DA SILVA DE MELO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1030913-12.2018.8.11.0041. AUTOR(A): UZIEL 

CARLOS DA SILVA DE MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030941-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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: 1030941-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEOVANNA FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 08h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030941-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA FERREIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1030941-77.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEOVANNA FERREIRA DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 08h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 
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dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031013-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HECTOR JUNIOR DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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: 1031013-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

HECTOR JUNIOR DA SILVA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031013-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HECTOR JUNIOR DA SILVA SOARES (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1031013-64.2018.8.11.0041. AUTOR(A): HECTOR 

JUNIOR DA SILVA SOARES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 18 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031105-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILDO BOTELHO DE CAMPOS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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: 1031105-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEVANILDO BOTELHO DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, 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, 19 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031105-42.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEVANILDO BOTELHO DE CAMPOS (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1031105-42.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEVANILDO BOTELHO DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, 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, 19 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031111-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MOISES HENRIQUE DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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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: 1031111-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MOISES HENRIQUE DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, 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, 19 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031111-49.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MOISES HENRIQUE DE FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1031111-49.2018.8.11.0041. AUTOR(A): MOISES 

HENRIQUE DE FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, 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, 19 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017732-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

AMAURI PAULA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1017732-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

AMAURI PAULA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 08h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 19 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017732-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

AMAURI PAULA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1017732-41.2018.8.11.0041. AUTOR(A): AMAURI 

PAULA DE SOUZA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 08h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e Mediação do 

Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado 

(CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, 

alertando-a de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não 

comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), 

e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de 

conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 19 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031173-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GONCALVES VIEIRA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (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: 1031173-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOEL GONCALVES VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 
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partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031173-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL GONCALVES VIEIRA (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1031173-89.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JOEL 

GONCALVES VIEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031392-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Raffaela Santos Martins (ADVOGADO(A))

KELLIN CRISTIANI MORAIS BARACAT DE LIMA (AUTOR(A))

PAULA REGINA GAMA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diogo Galvan (ADVOGADO(A))

GILBERTO SANTOS RIBEIRO (RÉU)

CAROLINA SILVANO VILARINHO DA SILVA (RÉU)

ARITUSA LEITE NOBREGA RIBEIRO (RÉU)

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Visto. Tendo em vista a pretensão modificativa dos embargos de 

declaração interpostos, intime-se a embargada para, querendo, se 

manifestar no prazo de cinco (05) dias. Nesse sentido, é a jurisprudência: 

“A garantia constitucional do contraditório impõe que se ouça, 

previamente, a parte embargada na hipótese excepcional de os embargos 

de declaração haverem sido interpostos com efeito modificativo. (JSTF 

206/221)”. (Nelson Nery Junior – Código de Processo Civil Comentado – 7ª 

ed. – Ed. RT – 2003 – p. 929) Após, vencido o prazo, com ou sem 

manifestação, volte-me concluso para decisão. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015551-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ORTEGA KROLING (AUTOR(A))

BERNARDO RIEGEL COELHO (ADVOGADO(A))

FERNANDA RIBEIRO DAROLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Intime-se a parte autora para impugnar a contestação, no prazo de 

quinze dias. Após, volte-me concluso para análise do pedido de tutela de 

urgência. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032553-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA (ADVOGADO(A))

MANOEL RIOS DOS SANTOS 00049672592 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOLDEN PREMIUN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS E 

INFORMATICA LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

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 balanço financeiro assinado por profissional qualificado, 

IRPJ, etc., ou recolher as custas iniciais de distribuição, no prazo de 

quinze dias, sob pena de indeferimento. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032609-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON SERGIO RIBEIRO (REQUERENTE)

gustavo farias saber (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IGREJA MUNDIAL DO PODER DE DEUS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

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, 28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031281-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SIDINEI PEDROSO NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1031281-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

SIDINEI PEDROSO NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 
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10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031281-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

SIDINEI PEDROSO NUNES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1031281-21.2018.8.11.0041. AUTOR(A): SIDINEI 

PEDROSO NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h15min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031481-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

HELDER PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

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: 1031481-28.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: HELDER PEREIRA DA CRUZ REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 

11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031481-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

HELDER PEREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1031481-28.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

HELDER PEREIRA DA CRUZ REQUERIDO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030670-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY FERMINO DE TOLEDO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1030670-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDINEY FERMINO DE TOLEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037356-13.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIESER DA SILVA LEITE (ADVOGADO(A))

FABIANA SAYURI SATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)
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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: 1030670-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEY FERMINO DE TOLEDO (AUTOR(A))

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1030670-68.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VALDINEY FERMINO DE TOLEDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central de Conciliação e 

Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 21 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022655-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELINO DE ARRUDA FRANCA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (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: 1022655-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCELINO DE ARRUDA FRANCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 10h45min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022655-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCELINO DE ARRUDA FRANCA (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1022655-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): LUCELINO 

DE ARRUDA FRANCA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 10h45min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027763-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA COELHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022483-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022483-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

PABLO DE OLIVEIRA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). 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 
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das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022483-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO DE OLIVEIRA FERNANDES (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1022483-71.2018.8.11.0041. AUTOR(A): PABLO 

DE OLIVEIRA FERNANDES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022408-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS CORREA NUNES (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1022408-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JEAN CARLOS CORREA NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021763-41.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCELO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

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: 1021474-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE OLIVEIRA SILVA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos 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: 1022408-32.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS CORREA NUNES (AUTOR(A))

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1022408-32.2018.8.11.0041. AUTOR(A): JEAN 

CARLOS CORREA NUNES RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h15min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de 

que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as 

partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é 

obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à 

dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As 

partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de 

procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 

10, CPC). Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos 

termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos 

do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá 

fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento 

das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004795-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032645-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA SILVA (AUTOR(A))

ANGELICA LUCI SCHULLER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1032645-28.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCIA DA SILVA RÉU: NET SERVICOS DE COMUNICACAO S/A Vistos. 

Intime-se a parte autora para emendar a inicial, a fim de apresentar 

documentos que comprovem fazer jus ao benefício da justiça gratuita, 

como CTPS, holerite, declaração de imposto de renda etc., no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido. Na oportunidade 

deverá informar quanto seu interesse ou não pela realização de audiência 

de conciliação ou mediação, conforme estabelece o inciso VII do art. 319 

do NCPC, sob pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA 

RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008819-07.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORLANDO MARCOS RIBEIRO DE MAGALHAES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

 

Nos termos do 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: 1030729-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MAIKON OZORIO BORBA (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032522-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

DEBORA TEIXEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

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: 1032522-30.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: DEBORA TEIXEIRA DE SANTANA REQUERIDO: PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 

13/12/2018, às 11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central de Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte 

autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e 

intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não houver 

autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 28 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032522-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

DEBORA TEIXEIRA DE SANTANA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1032522-30.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

DEBORA TEIXEIRA DE SANTANA REQUERIDO: PORTO SEGURO 

COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 

11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na Central de 

Conciliação e Mediação do Fórum da Capital. Intime-se a parte autora na 

pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte 

ré para comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição 

ou qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o 

caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem 

como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para maior agilidade 

processual, consigne que a parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os 

meios necessários para o cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá 

- MT, 28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024866-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARTELI DE LIMA (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

 

Vistos. Designo o dia 04/12/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, 

§3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031857-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DE OLIVEIRA SARMENTO (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018549-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EVALDO CORSI JUNIOR (ADVOGADO(A))

EVERTON TRETTEL LADEIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar 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: 1035228-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENOR ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024866-22.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARTELI DE LIMA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Vistos. Designo o dia 04/12/2018, às 09h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, 

§3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032595-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCELI RITA PANACESKI (AUTOR(A))

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032903-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO ROBERTO ALT PULQUERIO (AUTOR(A))

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento da condenação. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer 

os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do 

alvará eletrônico.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027870-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA SILVA CRUZ (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: 1027870-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ROBERTO DA SILVA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 04/12/2018, às 10h00min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização 

de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada 

se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. 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, 
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§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, 21 de setembro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027870-67.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DA SILVA CRUZ (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1027870-67.2018.8.11.0041. AUTOR(A): ROBERTO 

DA SILVA CRUZ RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 04/12/2018, às 10h00min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, 

§3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017365-51.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO VIEGAS PADILHA (AUTOR(A))

CELSO ALVES PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

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.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027866-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUERINO TOLDO (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: 1027866-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

RODRIGO QUERINO TOLDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos. Designo o dia 04/12/2018, às 10h30min para 

audiência de conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta 

Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 

334, § 3º). A parte autora informou que não tem interesse na realização 

de audiência de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada 

se a parte ré também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 

(dez) dias de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, 

CPC). Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a 

de que se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, 

o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 

compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, 

§3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002346-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YANOMANI CARDOSO DA ROSA (ADVOGADO(A))

DANIEL DO BOMDESPACHO DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Certifico que os embargos de declaração foram opostos no prazo legal. 

Em vista disso, nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o 

feito a fim de intimar a parte embargada para, querendo, no prazo de 5 

dias, apresentar manifestação.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027866-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO QUERINO TOLDO (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

DESPACHO Processo: 1027866-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): RODRIGO 

QUERINO TOLDO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS 

GERAIS Vistos. Designo o dia 04/12/2018, às 10h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

A parte autora informou que não tem interesse na realização de audiência 

de conciliação, no entanto, ela somente não será realizada se a parte ré 

também manifestar desinteresse por meio de petição, com 10 (dez) dias 

de antecedência, contados da data da audiência (art. 334, § 5º, CPC). 

Assim, cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que 

se não houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o 

prazo para contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a 

partir da audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 

335, I, CPC), ou, se for o caso, do protocolo do pedido de cancelamento da 

audiência (art. 335, II, CPC). Se não ofertar contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

CPC). Ressalvada a hipótese de manifestação de desinteresse pela parte 

ré, ficam as partes cientes de que o comparecimento, acompanhado de 

advogados, é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato 

atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 

8º, CPC). As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio 

de procuração específica, como poderes para negociar e transigir (art. 

334, § 10, CPC). Com relação ao pedido de tutela de urgência, 
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compulsando o processo, entendo conveniente sua apreciação após a 

apresentação da peça contestatória, até porque com as resposta da parte 

ré será possível fazer uma análise mais precisa acerca dos fatos 

narrados na inicial. Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte 

autora, nos termos da Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, 

§3º, ambos do CPC, e para maior agilidade processual, consigne que a 

parte poderá fornecer ao Oficial de Justiça os meios necessários para o 

cumprimento das diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 

2018. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017853-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

 

Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar 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: 1005861-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR(A))

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Ozana Baptista Gusmão (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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016004-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JUAREZ EDUARDO CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ DESPACHO Processo: 1016004-62.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: JUAREZ EDUARDO CASTRO DA SILVA REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

Vistos. Designo o dia 13/12/2018, às 11h30min para audiência de 

conciliação, a ser realizada na Central da Conciliação desta Capital. 

Intime-se a parte autora na pessoa de seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). 

Cite-se e intime-se a parte ré para comparecer, alertando-a de que se não 

houver autocomposição ou qualquer parte não comparecer, o prazo para 

contestar é de 15 (quinze) dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da 

audiência ou, se o caso, da última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). 

Se não ofertar contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os 

fatos alegados pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes 

de que o comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e 

que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da 

justiça a ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no 

entanto, podem constituir representantes por meio de procuração 

específica, como poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). 

Concedo os benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da 

Lei n. 1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e 

para maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1016004-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

JUAREZ EDUARDO CASTRO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

DESPACHO Processo: 1016004-62.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

JUAREZ EDUARDO CASTRO DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA 

LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Designo o dia 

13/12/2018, às 11h30min para audiência de conciliação, a ser realizada na 

Central da Conciliação desta Capital. Intime-se a parte autora na pessoa de 

seu advogado (CPC, art. 334, § 3º). Cite-se e intime-se a parte ré para 

comparecer, alertando-a de que se não houver autocomposição ou 

qualquer parte não comparecer, o prazo para contestar é de 15 (quinze) 

dias (art. 335, CPC), e terá início a partir da audiência ou, se o caso, da 

última sessão de conciliação (art. 335, I, CPC). Se não ofertar 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados 

pela parte autora (art. 344, CPC). Ficam as partes cientes de que o 

comparecimento, acompanhado de advogados, é obrigatório e que a 

ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a 

ser sancionado com multa (art. 334, § 8º, CPC). As partes, no entanto, 

podem constituir representantes por meio de procuração específica, como 

poderes para negociar e transigir (art. 334, § 10, CPC). Concedo os 

benefícios da Justiça Gratuita à parte autora, nos termos da Lei n. 

1.060/50, bem como nos dos artigos 98 e 99, §3º, ambos do CPC, e para 

maior agilidade processual, consigne que a parte poderá fornecer ao 

Oficial de Justiça os meios necessários para o cumprimento das 

diligências. Cumpra-se. Cuiabá - MT, 21 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1037916-52.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS LUCAS GUSMAO 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))

 

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.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803131 Nr: 9587-86.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO GAINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA EUNICE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA, 

NIVALDO JUNIOR ALT PULQUEIRO, RECANTO CORRETORA DE SEGUROS 

LTDA, DAVID CELSON FERREIRA LIMA, SEGURADORA MAPFRE 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA PAULA TANSSINI R. 

SILVA - OAB:10361 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CAROLINE FREIRE 

TEIXEIRA, para devolução dos autos nº 9587-86.2013.811.0041, Protocolo 

803131, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1143326 Nr: 28828-41.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITANIUN COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO 
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HOSPITALAR E SERVIÇOS LTDA, EMANUEL RODRIGO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VRG LINHAS AEREAS INTELIGENTES, 

GOLLOG SERVIÇOS DE CARGAS AÉREAS - VRG LINHAS AÉREAS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE PROENÇA LARREA 

MEES - OAB:13.356/MT, VALTER CAMELO XAVIER FILHO - 

OAB:18.971/MT, VITOR SCHMIDT FERREIRA - OAB:21325/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO VINICIUS COSTA 

PEREIRA - OAB:22195, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - OAB:8117/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.: 1012915 Nr: 28796-70.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIVALDO ANDERSON PADILHA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DO CARMO COSTA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 18.047

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1096445 Nr: 9031-79.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVIN FELIPE DA SILVA RIBEIRO, MARCELLY RENATA 

DA COSTA CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOIABEIRAS EMPRESA DE SHOPPING CENTER 

LTDA, FKB - FASHION KIDS BRASIL ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VICTOR TOSHIO ONO 

CARDOSO - OAB:14.051/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO ROSSETI 

PORTELA - OAB:91.263 MG, IGOR GOES LOBATO - OAB:307.482 OAB 

SP, JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - OAB:90.461/MG, MILTON 

EDUARDO COLEN - OAB:63.240

 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.: 1120980 Nr: 19226-26.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA CRISTINA SOUZA LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIANY ALCANTARA 

BARBIERO - OAB:OAB/MT 11.854, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 

11.439

 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 a parte autora para, no prazo de 5 dias, se manifestar sobre o 

pagamento remanescente. Deverá a parte interessada, ainda, fornecer os 

dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à expedição do alvará 

eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 952682 Nr: 1310-13.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO GOMES ROSA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALIANÇA DO BRASIL SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO ROBERTO GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:10168/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-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.: 926356 Nr: 47307-53.2014.811.0041

 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: AMDSL, GEORGIA FABIOLA DE SOUZA LEITE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALENCAR DA SILVA - 

OAB:9244

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A OAB/MT

 Visto.

 Quanto à petição do autor de fl. 289, convém registrar que o executado já 

foi intimado para cumprir a obrigação, conforme despacho de fl. 283, por 

isso, indefiro o pedido de nova intimação.

 Desse modo, intime-se o autor para requerer o que entender de direito, no 

prazo de cinco dias.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1157884 Nr: 35014-80.2016.811.0041

 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: SISANE VANZELLA

 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: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:OAB/MT 3.770

 Código 1157884

Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença (fls. 392/396), proceda-se as 

alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos autos.

Intime-se a executada, através de seu advogado, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se 

houver, sob pena de incidência de multa de 10% (dez por cento), bem 

como de honorários advocatícios para esta fase, também em 10% (dez 

por cento) sobre o valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

 Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 833857 Nr: 39232-59.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SÁGUAS MORAES SOUSA, ANTONIO CARLOS IORIS, 

RICARDO AUGUSTO SGUAREZI, AROEIRA CONSTRUÇOES LTDA, 

RELUMAT CONSTRUÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA E EDITORA MATO GROSSO LTDA 

ME, MAX FEITOSA MILAS, ANTÔNIO CARLOS MILAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLE ALBERT 

CARVALHO - OAB:14220, EVERTON BENEDITO DOS ANJOS - 

OAB:12.464-A/MT, JOACIR JOSE CARVALHO - OAB:4568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTUR BARROS FREITAS 

OSTI - OAB:18.335/MT, MARCUS VINICIUS SOUZA LIMA - 
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OAB:21.278/MT, MARINA PEREIRA PINHEIRO - OAB:, VANESSA DE 

OLIVEIRA NOVAIS - OAB:6801/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 das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 759843 Nr: 12172-48.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANIA LOUREDO CAFÉ SILVA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS GARCIA 

FRANÇA - OAB:6482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:12.208-A/MT

 Código - 759843

Vistos,

 Diante da satisfação do débito exequendo, JULGO EXTINTO o 

cumprimento de sentença, nos termos dos artigos 513 c/c 924, inciso II, do 

Novo Código de Processo Civil.

ARQUIVE-SE o feito com as baixas e formalidades de estilo.

Cumpra-se.

 Cuiabá-MT. 26 de setembro de 2018.

 Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1145256 Nr: 29734-31.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIZE DA SILVA PENTEADO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SELMA SILVA BRAGA ADDOR - 

OAB:15.511/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 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 remanescente da condenação. Deverá a parte interessada, 

ainda, fornecer os dados bancários e pessoais/jurídicos necessários à 

expedição do alvará eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 918111 Nr: 42155-24.2014.811.0041

 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: MM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A - NET 

CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO MARCONDES 

ALVES - OAB:5600

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Nos termos do Provimento Nº 56/2007-CGJ, impulsiono o feito a fim de 

intimar o(a) apelado(a) para, no prazo de 15 dias, querendo, apresentar 

contrarrazões, de acordo com o art. 1.010, § 1º, do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 325213 Nr: 25418-87.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: XISTO ALESSANDRO BUENO - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE ANDRADE ARRAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA GRANCONATO 

CONCATO - OAB:11244, MARIA LÚCIA SILVA DE AQUINO - 

OAB:7373/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12.213/MT

 Código-325213

Remeta-se os autos ao arquivo, com as baixas devidas.

Cumpra-se.

Cuiabá (MT), 26 de setembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 1153401 Nr: 33221-09.2016.811.0041

 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: MANOEL JOSÉ ABEL JUNIOR, LUCIANA RANZANI ABEL

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PALOMARES 

MAIOLINO DE MENDONÇA - OAB:OAB/MT 14.961, UBIRAJARA 

GALVÃO DE OLIVEIRA - OAB:2528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM KHALIL - 

OAB:OAB/MT 6.487

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, nos termos do 

artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para:1) 

Declarar nula as cláusulas contratuais 9.3, 10.1 e 10,2 do contrato de 

compra e venda por colocar o consumidor em desvantagem;2)Determinar 

a restituição dos valores pagos a título de condomínio (fls. 105/108) de 

forma simples, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, 

ambos a partir do desembolso.Considerando que a requerida decaiu de 

parte mínima dos pedidos, condeno os autores ao pagamento das custas 

e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, este fixo em 

15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no que 

dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.Com o trânsito 

em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de estilo, após 

arquivem-se os autos.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de 

setembro de 2018.Sinii Savana Bosse Saboia RibeiroJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 131976 Nr: 18027-23.2003.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBERTO OLIVEIRA, JOSÉ LUIZ CORRÊA DA 

COSTA, RENATO DANTAS NEDER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONDOMÍNIO ED. RESIDENCIAL GEÓRGIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO CASTRO GARCIA - 

OAB:13460-B

 Código - 131976

Visto.

 Trata-se de AÇÃO PELO RITO ORDINARIO COM PEDIDO DE LIMINAR DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, promovida por PAULO ROBERTO OLIVEIRA, 

JOSE LUIZ CORRÊA DA COSTA, RENATO DANTAS NEDER, em que as 

partes noticiaram às FLS. 913/921 dos autos, que se compuseram 

amigavelmente, após a sentença requerendo a homologação do acordo.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, JULGO EXTINTO o presente 

cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 487, III, “b”, e 924, inciso II 

do Novo Código de Processo Civil.

Custas processuais e honorários advocatícios na forma ajustada pelas 

partes.

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

distribuição e as cautelas de praxe.

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

Cuiabá-MT, 26 de setembro de 2018.

 SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

Juíza de Direito
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 391882 Nr: 27219-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA FILHO

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767, ERNESTRO BORGES FILHO - OAB:379, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:5.871

 Visto,

Trata-se de cumprimento de sentença assim, pelo que determino que se 

proceda as alterações necessárias no sistema Apolo e na capa dos 

autos.

Intime-se o executado,pessoalmente, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

pagar o valor total do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de 

incidência de multa de 10% (dez por cento), bem como de honorários 

advocatícios para esta fase, também em 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito (art. 523, § 1º, NCPC).

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro

 Cod. Proc.: 391882 Nr: 27219-67.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA PEREIRA FILHO

 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: EDYEN VALENTE CALEPIS - 

OAB:8.767, ERNESTRO BORGES FILHO - OAB:379, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:5.871

 Nos termos do Provimento 560/207-CGJ, impulsiono feito fim de intimar a 

parte requerida a, no prazo de 5 dias, juntar aos autos o comprovante de 

pagamento dos honorários periciais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1017618-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RONDON GRACIOSO (ADVOGADO(A))

ELAINE NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADAO ARRUDAS SILVA (REQUERIDO)

Milton Correa de Moraes (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo Judicial Eletrônico n.º 1017618-39.2017 Vistos. Inicialmente, 

indefiro o pedido de litisconsórcio passivo necessário (Id 12316196), 

considerando que a autora pretende a condenação do requerido por 

indenização por danos morais e materiais sob o argumento de que o 

imóvel objeto do contrato (Id. 8822752) foi negociado duas vezes pelo réu. 

Ademais o contrato foi pactuado entre a autora e o requerido, sem 

qualquer interferência da Sra. Elenice de Souza Lobo, além do que quem 

recebeu o valor da entrada, objeto do pedido de restituição foi o réu, fato 

este incontroverso. No mais, visando ao saneamento e organização do 

processo, em atendimento ao disposto nos arts. 9º e 10 do CPC de 2015 

(Princípio da Não-surpresa e da Colaboração instruídos pela nova lei 

adjetiva), intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias: a) 

Especificarem que provas pretendem produzir, estabelecendo relação 

clara e direta entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide, 

de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC); b) 

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser 

produzida, deverá justificar o motivo da impossibilidade, bem como a razão 

pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o 

juízo pela necessidade de inversão do ônus (art. 357, III, do CPC); c) 

Indicarem que questões de direito que entendem ainda controvertidas e 

relevantes para influenciar a decisão de mérito (art. 357, IV, do CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de janeiro de 2018. Sinii 

Savana Bosse Saboia Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1016311-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO TORELLY BASTOS (ADVOGADO(A))

HDI GLOBAL SEGUROS S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON GONSALVES ARAUJO (ADVOGADO(A))

TRANSPORTE RODOVIARIO 1500 LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 101631-16.2018 Vistos. Diante da informação constante no Oficio 

260/2018/DEL07-SC (Id 1524808), devolva-se a carta precatória ao Juízo 

deprecante, com nossas homenagens de estilo. Proceda-se o 

cancelamento da audiência marcada para a data de 16.10.2018. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007895-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO DE JESUS FERREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (RÉU)

FABIO BITTENCOURT FERRAZ DE CAMARGO (ADVOGADO(A))

UNIMED REGIONAL MARINGA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 

(RÉU)

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1007895-93.2017 Visto. Defiro, com base no art. 186, § 2º, do NCPC, 

o pedido de Id. 13586675, assim, intime-se a parte autora pessoalmente, 

para dar prosseguimento no feito e/ou comparecer à Instituição da 

Defensoria Pública, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação 

(art. 485, § 1º do NCPC). Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011021-54.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (AUTOR(A))

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ACE SEGURADORA S.A. (RÉU)

MAISATIVO INTERMEDIACAO DE ATIVOS LTDA (RÉU)

BOREAL ADMINISTRACAO DE VENDAS LTDA - EPP (RÉU)

MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA (ADVOGADO(A))

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (REPRESENTADO)

DAGOBERTO PASCHOAL FIGUEIRA PERES (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

PJE 1011021-54.2017 Inicialmente, chamo o feito a ordem, verifica-se que 

o autor se manifesta (Id. 10692428), postulando pela exclusão da 

requerida Boreal Administração de Venda Ltda. – Epp, e pela inclusão no 

polo passivo de Grupo Caoa Hyundai Caoa do Brasil – Ltda. Verifica-se 

que a requerida concorda com o pedido de exclusão (Id. 10809742). 

Diante disso, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o pedido de desistência da ação formulado pela autora em relação ao réu 

Boreal Administração de Venda Ltda. – Epp., devendo ser procedida a 

exclusão deste réu do polo passivo da ação, prosseguindo a ação contra 

os demais requeridos. No mais, considerando que o autor pretende a 

inclusão no polo passivo de Grupo Caoa Hyundai Caoa do Brasil – Ltda. e 

que o feito não foi saneado até o momento, nos termos do art. 329, II do 

NCPC, intime-se as requeridas para se manifestarem sobre pedido do 
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autor Id. 10692428, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, decorrido o prazo 

supracitado volte-me o processo concluso para deliberações. Intime-se e 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Sinii Savana Bosse Saboia 

Ribeiro Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016722-93.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR APARECIDO LOPES DE MELO (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1016722-93.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

VILMAR APARECIDO LOPES DE MELO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. VILMAR APARECIDO LOPES DE 

MELO, 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 23/03/2017, 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 processual pela ausência de prévio 

pedido administrativo, princípio da causalidade e a sucumbência autoral, 

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 

médicos anteriores a data do acidente, alega a insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, ausência de comprovação do nexo causal, 

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 do 

prévio pedido administrativo, bem como pendência documental do 

requerimento administrativo, estas não prosperam, nos termos do 

entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Muito embora a parte ré tenha arguido como preliminar o princípio 

da causalidade e a sucumbência autoral, verifica-se que a questão não se 

amolda nas hipóteses previstas no artigo 337 do Novo Código de 

Processo Civil. Quanto à ausência de pressuposto de constituição e de 

desenvolvimento válido e regular do processo em razão de o comprovante 

de residência apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 

320 do Código de Processo Civil estabelecem requisitos necessários à 

propositura da ação, propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. 

A petição inicial indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, 

estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de 

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da 

Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor 

e do réu; III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido 

com as suas especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com 

que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a 

opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 

mediação. § 1° - Caso não disponha das informações previstas no inciso 

II, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências 

necessárias a sua obtenção. § 2°- A petição inicial não será indeferida se, 

a despeito da falta de informações a que se refere o inciso II, for possível 

a citação do réu. § 3º- A petição inicial não será indeferida pelo não 

atendimento ao disposto no inciso II deste artigo se a obtenção de tais 

informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à 

justiça. Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação.” Verifica-se como requisito da peça 

inicial a indicação do domicílio e residência da parte sem, contudo, haver 

qualquer menção à necessidade de comprovação de tais dados, como 

forma inclusive de facilitar o acesso à justiça. Ressalte-se que vige o 

princípio da boa fé quanto ao endereço de domicílio informado pela parte 

postulante, sendo que a demonstração de comprovante de endereço, em 

nome do autor, caracteriza excesso de formalismo, com potencial risco de 

afastar a parte de receber a prestação jurisdicional pretendida, pelo que 

afasto a preliminar levantada. Esse é o entendimento jurisprudencial: 

“APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE RESPONSABILIDADE CIVIL. 

CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. ORDEM 

DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. 

DESNECESSIDADE NO CASO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo 

com artigo 319, II, do CPC/2015, a parte autora deve informar seu 

endereço, além de outros dados estipulados no dispositivo legal, que não 

exige comprovante de residência. De regra, pois, a comprovação da 

residência da parte autora não é requisito indispensável à propositura da 

demanda, salvo quando o juiz, de forma fundamentada, indicar razões 

para exigir da parte uma conduta que a lei não prevê. (...)(Apelação Cível 

Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Eugênio Facchini Neto, Julgado em 25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 

RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do dia 27/04/2018)
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(grifado) No mérito, a ré alega insuficiência probatória do registro de 

ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado pela 

autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente foi 

causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência não 

é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 23/03/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que VILMAR APARECIDO LOPES 

DE MELO, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

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 tornozelo 

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 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e cinco 

reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 2.531,25 

(dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 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, 

28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022534-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELEANDRO MACHADO DA VEIGA (ADVOGADO(A))

JONATHAN JONI SILVA CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1022534-19.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JONATHAN JONI SILVA CARVALHO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor 

complexidade procedo ao julgamento. JONATHAN JONI SILVA 

CARVALHO, qualificado nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS, igualmente qualificada nos autos, alegando que foi 

vítima de acidente de trânsito em 29/04/2017, que lhe ocasionou invalidez 

permanente, razão pela qual requer a condenação da requerida a efetuar 

o pagamento do seguro obrigatório, no valor indenizável proporcional à 

lesão permanente resultante ao autor, acrescidos de juros legais, mais a 

correção monetária de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré 

condenada ao pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram 

os documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto 

aos autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, 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 e do 

boletim de ocorrência. No mérito alega a ausência de comprovação da 

cobertura para o veículo, imprescindibilidade de produção da prova 

pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, 

bem como quanto aos juros, correção monetária e honorários 
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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 e do boletim de 

ocorrência, estes assuntos serão analisados com o mérito por com ele se 

confundir. No mérito, a ré alega a ausência do boletim de ocorrência, 

argumentando que este é um documento fundamental à instrução da 

petição inicial. Entretanto é sabido que o boletim de ocorrência não é o 

único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de trânsito, 

devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos autos, o 

que ocorre no presente caso. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. MORTE. ACIDENTE OCORRIDO 

FORA DO TERRITÓRIO NACIONAL. INDENIZAÇÃO DEVIDA. BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA. DESNECESSIDADE, NO CASO. 1. A ausência do boletim de 

ocorrência, por si só, não afasta o dever de cobertura. Tendo sido 

comprovado o nexo de causalidade entre o evento morte e o sinistro 

ocorrido, de ser responsabilizada a parte ré pelo pagamento da 

indenização correspondente ao seguro DPVAT. (...) (TJ – RS – AC: 

70075163667 RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Data de Julgamento: 

26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário de Justiça do 

dia 29/06/2018) A parte ré alega ainda a ausência de comprovação de 

cobertura para o veículo devido não ter sido apresentada a placa deste, 

ocorre que, mesmo que estivesse inadimplente, 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) 

Desta forma, verifica-se que o boletim de atendimento juntado comprova 

que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 29/04/2017. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que JONATHAN JONI SILVA CARVALHO 

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 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 
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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 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, 28 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012337-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

JOSIELY BARBOZA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1012337-05.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOSIELY BARBOZA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOSIELY BARBOZA 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 

01/12/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor indenizável proporcional à lesão permanente 

resultante a autora, acrescidos de juros legais, mais a correção monetária 

de acordo com o índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao 

pagamento de honorários advocatícios. Com a inicial vieram os 

documentos. A requerida apresentou contestação e documentos junto aos 

autos, tendo alegado, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

Seguradora Líder no polo passivo, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação das partes 

quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação 

de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro 

pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que façam parte do 

convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. 

Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO 

DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. 

LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. 

MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO 

JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. 

no polo passivo da ação. Desnecessidade. Qualquer segurado que 

compõe o consórcio tem legitimidade para responder pelo pagamento da 

indenização referente ao seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte 

autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento parcial do seguro obrigatório 

DPVAT não impede o beneficiário de ingressar com demanda judicial 

visando o complemento da referida indenização. A eventual quitação 

outorgada tem efeito liberatório apenas em relação ao valor constante no 

recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação 

Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - 

AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Data de 

Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) Quanto à alegação de falta de 

interesse de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela ausência de comprovação de entrega da documentação, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à 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 a autora foi vítima de acidente de trânsito em 01/12/2016. A perícia 

médica judicial realizada concluiu que JOSIELY BARBOZA SILVA 

apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo esquerdo 

de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, bem como o 

nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve ser 

analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização pretendida. 

A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da Lei n. 

6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º Os 

danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 162 de 620



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 tornozelo 

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 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 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, 28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006982-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANUELA KRUEGER (ADVOGADO(A))

ELISEU CAMARGO DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1006982-77.2018.8.11.0041 Visto. Trata-se de Ação de 

Cobrança de Seguro DPVAT promovida por Eliseu Camargo de Moraes em 

desfavor de Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, onde houve pedido de 

desistência da ação formulado pela parte autora (Id. 14398113). Assim, 

considerando que a parte ré concordou com o pedido de desistência do 

processo (Id. 15391066), HOMOLOGO por sentença a desistência da 

presente ação e, em consequência, julgo extinto o presente feito sem 

resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VIII, do NCPC. Condeno 

o autor ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez 

por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85,§§ 2º e 

6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que a parte autora 

é beneficiária da justiça gratuita, o pagamento ficará suspenso. Sem 

custas processuais. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se estes 

autos, após as baixas e anotações necessárias. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE 

SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1014333-38.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1014333-38.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 25/02/2017, 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, bem como falta de interesse processual pela ausência de prévio 

requerimento administrativo. No mérito alega a ausência de provas quanto 

à invalidez permanente da parte postulante, constitucionalidade das 

medidas provisórias nº 340/2006 e nº 451/2008 e leis que as sucederam, 

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. 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 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. 
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APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) 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 25/02/2017. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do membro inferior 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 

inferior 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 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 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, 28 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008649-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDALINA RIBEIRO DE ALMEIDA BATISTA (AUTOR(A))

JOSE ORTIZ GONSALEZ (ADVOGADO(A))

JURANDYR BATISTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZINETE VIEIRA DOS SANTOS (RÉU)

FRANCISCO DE PAULA GONCALVES FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Vistos. Sabe-se que a regra do cumprimento da sentença é que ele 

opera-se no próprio processo de conhecimento, não sendo cabível a 

instauração de processo autônomo para tal finalidade. Posto isso, diante 

da falta de interesse processual do autor, INDEFIRO a petição inicial, nos 

termos do art. 330, IV, do Novo Código de Processo Civil e, 

consequentemente JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Sem 

custas e honorários. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1033092-50.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ANELIZE CRISTINA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1033092-50.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

ANELIZE CRISTINA DA SILVA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos, Tratando-se de matéria de 

menor complexidade procedo ao julgamento. ANELIZE CRISTINA DA 

SILVA, qualificada nos autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro 

Obrigatório (DPVAT) em desfavor de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 10/04/2017, que lhe 
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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, negativa de pagamento em 

sede administrativa, carência de ação devido à invalidade do boletim de 

ocorrência, bem como ausência do laudo do IML. No mérito alega a 

inexistência de invalidez permanente, imprescindibilidade de produção da 

prova pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de 

condenação, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 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 a autora não recebeu 

nenhum valor indenizatório na esfera administrativa devido à análise 

técnica não ter constatado invalidez permanente na autora, assim como a 

alegação de carência de ação devido à invalidade do boletim de 

ocorrência e ausência do laudo do IML, todos esses assuntos serão 

aprofundados no mérito, por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a 

carência de ação, argumentando que o boletim de ocorrência juntado não 

possui validade, pois 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 10/04/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que ANELIZE CRISTINA DA 

SILVA apresenta invalidez permanente parcial incompleta do tornozelo 

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 tornozelo 

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) 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 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, 

28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021588-47.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANNA SOARES CASSIO (AUTOR(A))

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 
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CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1021588-47.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

GEOVANNA SOARES CASSIO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. GEOVANNA SOARES CASSIO, 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 25/04/2016, 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, 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 constitucionalidade das 

leis nº 11.482/07 e nº 11945/09, imprescindibilidade de produção da prova 

pericial, discorre sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, manifesta quanto ao 

laudo 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 de agir pela ausência de prévio requerimento administrativo, bem 

como pela ausência de comprovação de entrega da documentação, estas 

alegações não prosperam, nos termos do entendimento já consolidado de 

que se houve contestação, a questão restou controvertida, pelo que 

rejeito as preliminares arguidas. Nesse sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE 

COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. APERFEIÇOAMENTO DO 

INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. PRIMAZIA DO 

JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. DEBILIDADE 

PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU MODERADO. NEXO 

CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À LEI. INDENIZAÇÃO 

GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO. 

1. Embora indispensável o prévio requerimento administrativo para o 

ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, houve a pretensão 

resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o que confirma a 

inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos autos que o autor 

não conseguiria a pretensão pela via administrativa. Dessa forma, a fim de 

se promover uma prestação jurisdicional célere e eficaz, deve ser 

afastada a alegada falta de interesse de agir, em homenagem ao princípio 

da economia e do aproveitamento dos atos processuais, além da primazia 

do julgamento do mérito inserida na esfera da novel legislação processual 

civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil. (...)(TJ-DF 

20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: HECTOR 

VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) (grifado) Quanto 

à ausência do laudo do IML este assunto será analisado com o mérito por 

com ele se confundir. No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência 

juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, comprovam que a 

autora foi vítima de acidente de trânsito em 25/04/2016. A perícia médica 

judicial realizada concluiu que GEOVANNA SOARES CASSIO apresenta 

invalidez permanente parcial incompleta do punho 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, 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 punho direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% 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 25% desse valor, ou seja, R$ 843,75 

(oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos). Com 

relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme 

estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na 

indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à 

correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde 

a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior 

Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 
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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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e 

três reais e setenta e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 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, 

28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002832-53.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

VILMAR ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002832-53.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

VILMAR ALVES DOS SANTOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. VILMAR ALVES DOS SANTOS, 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 23/04/2017, 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 

preliminarmente, manifestado acerca do laudo pericial, alegado 

necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo. No mérito 

alega a inadimplência do proprietário, inaplicabilidade da súmula 257 do 

STJ, a compensação, insuficiência probatória do registro de ocorrência, 

inexistência de prova da invalidez comprovada em sede administrativa, 

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) No 

mérito, verifica-se que a ré alega que o autor não faz jus ao recebimento 

do benefício devido à inadimplência do prêmio, entretanto esta 

argumentação não prospera, pois é entendimento pacífico que a 

inadimplência com relação ao prêmio do seguro obrigatório não exime a 

Seguradora do dever de indenizar o indivíduo, 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) A ré alega ainda 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”. 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 23/04/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que VILMAR ALVES DOS 

SANTOS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

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. 
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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 75% de invalidez permanente parcial incompleta do ombro 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). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 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, 

28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005039-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

ALOISIO AMORIM DE JESUS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1005039-25.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ALOISIO AMORIM DE JESUS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ALOISIO AMORIM DE JESUS, 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 13/11/2017, 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 

ausência de nexo causal devido à inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, ausência de provas quanto à invalidez 

permanente da parte postulante, discorre sobre o princípio da 

eventualidade, a forma de pagamento, os valores da indenização, bem 

como quanto aos juros, correção monetária, honorários advocatícios, 

requerendo a improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos 

autos. Foi juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o 

documento de avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 

das partes quanto ao laudo. É o relatório. Decido. Preliminarmente, quanto 

à alegação de que é necessária a inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo da demanda não deve prevalecer, pois é entendimento pacífico 

que o seguro pode ser cobrado de qualquer uma das seguradoras que 

façam parte do convênio do seguro obrigatório, pelo que rejeito a 

preliminar invocada. Nesse sentido é a jurisprudência: “AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. GRADUAÇÃO. 

SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. VALOR PAGO 

ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE VALOR DE 

COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Preliminar. Inclusão 

da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. Desnecessidade. 

Qualquer segurado que compõe o consórcio tem legitimidade para 

responder pelo pagamento da indenização referente ao seguro DPVAT, 

cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O pagamento 

parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário de 

ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse processual pela ausência de 

prévio requerimento administrativo, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 168 de 620



LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) No mérito, verifica-se que o boletim de ocorrência juntado, aliado 

ao boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 13/11/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ALOISIO AMORIM DE JESUS apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do pé 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, 

bem como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, 

deve ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

assistência médica e suplementares devidamente comprovadas.” (grifo 

nosso). A indenização deve ser limitada ao grau de redução funcional do 

membro lesionado em razão do sinistro, nos termos da Medida Provisória 

n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 11.945/2009), vigente na data 

do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o anexo com tabela 

quantificando as lesões para fins de pagamento do Seguro DPVAT. O 

artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da indenização: “Art. 3º (...) 

§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II do caput deste artigo, 

deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta Lei as lesões 

diretamente decorrentes de acidente e que não sejam suscetíveis de 

amenização proporcionada por qualquer medida terapêutica, 

classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 25% de invalidez permanente parcial incompleta do pé direito, 

devendo ser calculada sobre o percentual para o membro lesado, ou seja, 

25% de 50%. 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 25% 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 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, 

28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001562-28.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOIR AUGUSTO LACCAL DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARCOS FACHINELLO CORDEIRO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1001562-28.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

MARCOS FACHINELLO CORDEIRO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. MARCOS FACHINELLO CORDEIRO, 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 13/05/2014, 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, a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo 

passivo, falta de interesse de agir pela satisfação da indenização em 

esfera administrativa, 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 ausência de 

documentos essenciais à regulação do sinistro. No mérito alega a 

improcedência do pedido de complementação da indenização, a quitação, 

insubsistência do pedido devido à pretensão do autor já ter sido satisfeita, 

manifesta acerca do laudo pericial, litigância de má-fé devido à omissão do 

prévio pagamento administrativo, discorre sobre os valores, a forma de 

pagamento, inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, 

constitucionalidade das alterações na lei do seguro DPVAT, 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 
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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 satisfação da 

indenização em esfera administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) Quanto à 

ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e 

regular do processo em razão de o comprovante de residência 

apresentado estar em nome de terceiro, os artigos 319 e 320 do Código de 

Processo Civil estabelecem requisitos necessários à propositura da ação, 

propiciando a regular tramitação, vejamos: “Art. 319. A petição inicial 

indicará: I - o juízo que é dirigida; II - os nomes, prenomes, estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; III - o 

fato e os fundamentos jurídicos do pedido; IV - o pedido com as suas 

especificações; V - o valor da causa; VI - as provas com que o autor 

pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados; VII - a opção do autor 

pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. § 1° - 

Caso não disponha das informações previstas no inciso II, poderá o autor, 

na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias a sua obtenção. 

§ 2°- A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de 

informações a que se refere o inciso II, for possível a citação do réu. § 3º- 

A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no 

inciso II deste artigo se a obtenção de tais informações tornar impossível 

ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.” 

Verifica-se como requisito da peça inicial a indicação do domicílio e 

residência da parte sem, contudo, haver qualquer menção à necessidade 

de comprovação de tais dados, como forma inclusive de facilitar o acesso 

à justiça. Ressalte-se que vige o princípio da boa fé quanto ao endereço 

de domicílio informado pela parte postulante, sendo que a demonstração 

de comprovante de endereço, no nome do autor, caracteriza excesso de 

formalismo, com potencial risco de afastar a parte de receber a prestação 

jurisdicional pretendida, pelo que afasto a preliminar levantada. Esse é o 

entendimento jurisprudencial: “APELAÇAO CIVEL. SUBCLASSE 

RESPONSABILIDADE CIVIL. CANCELAMENTO DE REGISTRO. CADASTRO 

DE INADIMPLENTES. ORDEM DE EMENDA DA INICIAL. JUNTADA DE 

COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. DESNECESSIDADE NO CASO. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. De acordo com artigo 319, II, do CPC/2015, 

a parte autora deve informar seu endereço, além de outros dados 

estipulados no dispositivo legal, que não exige comprovante de residência. 

De regra, pois, a comprovação da residência da parte autora não é 

requisito indispensável à propositura da demanda, salvo quando o juiz, de 

forma fundamentada, indicar razões para exigir da parte uma conduta que 

a lei não prevê. (...)(Apelação Cível Nº 70077215887, Nona Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, Julgado em 

25/04/2018)(TJ-RS, AC: 70077215887 RS, Relator: Eugênio Facchini Neto, 

Data de Julgamento: 25/04/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário de Justiça do dia 27/04/2018)(grifado) 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 13/05/2014. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que MARCOS FACHINELLO CORDEIRO apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do joelho esquerdo de intensa intensidade 

avaliada em 75%; permitindo admitir o nexo de causalidade entre os 

traumatismos noticiados e os danos corporais apresentados. Comprovada 

a invalidez, ainda que parcial, 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 

joelho esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o 

membro lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 

(treze mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos). Todavia, a parte autora alega ter recebido pagamento 

administrativo no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete 

reais e cinquenta centavos), como consta ID 4649532- Pág 13, logo faz 

jus ao valor remanescente de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três 

reais e setenta e cinco centavos). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 
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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$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), 

equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual 

previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 

11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 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, 28 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006845-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELI LUCIA MULLER (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1006845-95.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

FRANCIELI LUCIA MULLER RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. FRANCIELI LUCIA MULLER, 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 

28/10/2017, 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, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como ausência do laudo do IML. No 

mérito alega a imprescindibilidade de produção da prova pericial, discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, existência de 

regra específica sobre a matéria, bem como quanto aos juros, correção 

monetária e honorários advocatícios, requerendo a improcedência do 

pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi juntado o termo de 

sessão de conciliação, bem como o documento de avaliação médica para 

fins de conciliação e a manifestação das partes quanto ao laudo. É o 

relatório. Decido. Preliminarmente, quanto à alegação de que é necessária 

a inclusão da Seguradora Líder no polo passivo da demanda não deve 

prevalecer, pois é entendimento pacífico que o seguro pode ser cobrado 

de qualquer uma das seguradoras que façam parte do convênio do 

seguro obrigatório, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse sentido é 

a jurisprudência: “AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ 

PERMANENTE. GRADUAÇÃO. SÚMULA 474, SO STJ. LEI Nº 11945/2009. 

VALOR PAGO ADMNISTRATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE 

VALOR DE COMPLEMENTAR. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. 

Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, bem como pela ausência de comprovação de 

entrega da documentação, estas alegações não prosperam, nos termos 

do entendimento já consolidado de que se houve contestação, a questão 

restou controvertida, pelo que rejeito as preliminares arguidas. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERESSE DE AGIR. 

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CONTESTAÇÃO DE MÉRITO. 

APERFEIÇOAMENTO DO INTERESSE DE AGIR. ECONOMIA PROCESSUAL. 

PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. 

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. 

DEBILIDADE PERMANENTE DA FUNÇÃO LOCOMOTORA DE GRAU 

MODERADO. NEXO CAUSAL. ENQUADRAMENTO NA TABELA ANEXA À 

LEI. INDENIZAÇÃO GRADUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 

DATA DO EVENTO. 1. Embora indispensável o prévio requerimento 

administrativo para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT, 

houve a pretensão resistida judicialmente, pela contestação de mérito, o 

que confirma a inevitabilidade de intervenção judicial. 2. É notório nos 

autos que o autor não conseguiria a pretensão pela via administrativa. 

Dessa forma, a fim de se promover uma prestação jurisdicional célere e 

eficaz, deve ser afastada a alegada falta de interesse de agir, em 

homenagem ao princípio da economia e do aproveitamento dos atos 

processuais, além da primazia do julgamento do mérito inserida na esfera 

da novel legislação processual civil. Arts. 4º e 6º do Código de Processo 

Civil. (...)(TJ-DF 20160710005314 DF 0000509-79.2016.8.07.0007, Relator: 

HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 20/06/2018, 1ª TURMA CÍVEL, 

Data de Publicação: Publicado no DJE: 25/06/2018. Pág.: 123-125) 

(grifado) Quanto à ausência do laudo do IML este assunto será analisado 

com o mérito por com ele se confundir. No mérito, verifica-se que o boletim 

de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que a autora foi vítima de acidente de trânsito em 28/10/2017. 

A perícia médica judicial realizada concluiu que FRANCIELI LUCIA MULLER 

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, 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 
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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 a autora faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 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 Código de 

Processo Civil. Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 28 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011633-89.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

LUCIO FERREIRA MARCIANO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1011633-89.2017.8.11.0041. AUTOR(A): 

LUCIO FERREIRA MARCIANO RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. LUCIO FERREIRA MARCIANO, 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 24/12/2016, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão 

pela qual requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do 

seguro obrigatório, no valor de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), 

acrescidos de juros legais, mais a correção monetária de acordo com o 

índice do INPC, bem como seja a ré condenada ao pagamento de 

honorários advocatícios. Com a inicial vieram os documentos. A requerida 

apresentou contestação e documentos junto aos autos, tendo alegado, 

preliminarmente, 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, 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 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 
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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 24/12/2016. A perícia médica judicial realizada 

concluiu que LUCIO FERREIRA MARCIANO, apresenta invalidez 

permanente parcial incompleta do punho 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 

punho 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). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao pagamento de 

indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, proporcional 

ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, no valor de 

R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco 

centavos), equivalente ao valor máximo da indenização multiplicado pelo 

percentual previsto na tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela 

Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual de redução funcional. O valor da 

condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice oficial – 

INPC, a partir da data do sinistro e acrescido de juros de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação válida. Condeno a ré também ao 

pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, os 

quais fixo em 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, 28 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002428-02.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

WANDERSON DOMINGOS FREITAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1002428-02.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

WANDERSON DOMINGOS FREITAS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. WANDERSON DOMINGOS FREITAS, 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 22/11/2017, 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 

preliminarmente, manifestado acerca da audiência de conciliação, alegado 

a necessidade de inclusão da Seguradora Líder no polo passivo, 

pendência documental do requerimento administrativo, falta de interesse 

processual pela ausência de prévio requerimento 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 ausência de documentos essenciais à regulação do 

processo. 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, 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. 
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Preliminar. Inclusão da Seguradora Líder S.A. no polo passivo da ação. 

Desnecessidade. Qualquer segurado que compõe o consórcio tem 

legitimidade para responder pelo pagamento da indenização referente ao 

seguro DPVAT, cabendo a escolha a parte autora. Preliminar rejeitada. II. O 

pagamento parcial do seguro obrigatório DPVAT não impede o beneficiário 

de ingressar com demanda judicial visando o complemento da referida 

indenização. A eventual quitação outorgada tem efeito liberatório apenas 

em relação ao valor constante no recibo. (...)PRELIMINAR REJEITADA. 

APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70077829752, Quinta Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, 

Julgado em 26/06/2018). (TJ-RS - AC: 70077829752 RS, Relator: Jorge 

André Pereira Gailhard, Data de Julgamento: 26/06/2018, Quinta Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 03/07/2018) (grifado) 

Quanto à alegação de falta de interesse de agir em razão da ausência de 

prévio pedido administrativo, bem como pela pendência documental, 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 ainda impugna os documentos juntados, alegando 

para tanto que as assinaturas constantes nos documentos são 

evidentemente diferentes. Entretanto, esta argumentação não prospera, 

tendo em vista que em análise aos documentos, nota-se que a diferença 

presente nas assinaturas é pequena, referente apenas a grafia utilizada 

no momento, levando-se em conta, inclusive, a data da confecção de cada 

documento. Além disso, a parte ré alega insuficiência probatória do 

registro de ocorrência, argumentando que o fato não fora presenciado 

pela autoridade policial, por isso não seria possível afirmar que o acidente 

foi causado por veículo. Entretanto, é sabido que o boletim de ocorrência 

não é o único documento hábil a comprovar a ocorrência do acidente de 

trânsito, devendo esse ser corroborado com os demais documentos dos 

autos, o que ocorre no presente caso. Ademais, prescreve o artigo 5º, da 

Lei n. 6.194/74 que “o pagamento da indenização será efetuado mediante 

simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da 

existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer forma de 

franquia de responsabilidade do segurado”. Desta forma, verifica-se que o 

boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao boletim de atendimento, 

comprovam que o autor foi vítima de acidente de trânsito em 22/11/2017. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que WANDERSON DOMINGOS 

FREITAS, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do punho 

esquerdo de intensa intensidade avaliada em 75%; permitindo admitir o 

nexo de causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos 

corporais apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, assim 

como o nexo de causalidade com o acidente mencionado na exordial, deve 

ser analisado se a parte autora faz jus ao restante da indenização 

pretendida. A Lei n. 11.482/2007, que alterou os artigos 3º, 4º, 5º e 11 da 

Lei n. 6.194/74, estabelece os seguintes valores de indenização: “Art. 3º 

Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2º desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, invalidez permanente e 

despesas de assistência médica e suplementares, nos valores que se 

seguem, por pessoa vitimada: (...) I – R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de morte; II – até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais) – no caso de invalidez permanente; e III – até R$ 2.700,00 (dois mil e 

setecentos reais) – como reembolso à vítima – no caso de despesas de 

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 
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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 punho 

esquerdo, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 75% de 25%. Desse modo, 25% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 3.375,00 (três mil trezentos e setenta e 

cinco reais), contudo o autor faz jus a 75% desse valor, ou seja, R$ 

2.531,25 (dois mil quinhentos e trinta e um reais e vinte e cinco centavos). 

Com relação aos juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, 

conforme estabelece a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de 

mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que 

tange à correção monetária, o entendimento pacífico é que esta deve 

incidir desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do 

Superior Tribunal de Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas 

indenizações de seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no 

parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 

11.482/07, incide desde a data do evento danoso. Esse é o entendimento 

jurisprudencial: “Seguro obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A 

correção monetária incide desde o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), 

enquanto os juros de mora fluem a partir da citação (Súmula 426 do STJ). 

Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 

1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 

18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a relação havida entre a seguradora 

demandada e o autor não é de consumo, mas de ordem obrigacional, 

possuindo assim regulamentação própria, sendo descabida, portanto, a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor, bem como inversão do 

ônus da prova. Assim é o entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. SEGURO DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. 

COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO 

E NÃO PROVIDO. 1 – A relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a 

seguradora-demandada tem natureza obrigacional, e não consumerista, 

afastando-se, assim, a possibilidade de aplicação do CDC à espécie. 

Decisão mantida. Recurso não provido. (Classe: Agravo de Instrumento, 

nº 0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, 

Terceira Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 2.531,25 (dois mil quinhentos e 

trinta e um reais e vinte e cinco centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 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, 

28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003422-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDE SOUZA FERREIRA (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):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1003422-30.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

ERNANDE SOUZA FERREIRA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. ERNANDE SOUZA FERREIRA, 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 26/04/2017, 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 

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, e falta de interesse de agir em razão de 

pagamento da cobertura em sede administrativa. No mérito alega a 

improcedência do pedido de complementação da indenização, discorre 

sobre o princípio da eventualidade, o valor pago administrativamente, 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 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 em razão de pagamento 

da cobertura em sede administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar arguida. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 26/04/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

ERNANDE SOUZA FERREIRA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta do membro inferior 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 
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(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 

inferior 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). Todavia, a 

parte autora alega ter recebido pagamento administrativo no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), como consta ID 

11773444- Pág 2, logo faz jus ao valor remanescente de 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, 28 de setembro de 2018. SINII SAVANA 

BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029972-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE INACIO FILHO (ADVOGADO(A))

CLEUNICE PINHEIRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (RÉU)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1029972-96.2017.8.11.0041 Visto. Cleunice Pinheiro dos 

Santos, qualificada nos autos, ajuizou Medida Cautelar de Exibição Judicial 

em desfavor de Claro S/A, igualmente qualificada, alegando que era 

possuidora da linha de telefone móvel n. 65-99285-0736, da modalidade 

pré-pago, há mais de vinte anos e, devido a uma oferta da operadora, 

passou para a modalidade pós pago, pagando a mensalidade de R$ 50,58 

(cinquenta reais e cinquenta e oito centavos), no entanto, a cópia do 

contrato de adesão não lhe foi fornecida e, considerando que não está 

concordando com certos valores cobrados em sua franquia, inclusive 

sendo forçada a adquirir novos pacotes adicionais, requer seja exibido o 

contrato de prestação de serviços, extrato detalhado do consumo dos 

últimos doze meses, bem como todas as promoções ativas em sua linha 

telefônica, condenando a parte ré ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios. Vieram aos autos documentos que a parte autora 

entendeu serem necessários. Foi determinada que a requerida 

apresentasse contrato de prestação de serviços, o extrato detalhado do 

consumo da autora dos últimos doze meses, bem como informasse as 

promoções ativas na referida linha, sob pena de multa e concedidos os 

benefícios da justiça gratuita (Id. 10097138). A contestação e documentos 

foram apresentados (Id. 11048521), tendo a parte ré afirmado que a 

autora adquiriu o Plano Controle para a linha 65 99285-0736, através do 

canal de televendas no dia 29.1.2016 e que não houve resistência em 

apresentar a gravação telefônica em que a requerente contratou o plano 

controle, mas apenas indisponibilidade da gravação por mais de um ano. 

Assevera que a autora não solicitou os documentos administrativamente e 

que por isso não pode suportar quaisquer ônus de sucumbência, 

discorrendo sobre a regularidade das cobranças, afirmando que a 

requerente utilizava todos os pacotes adicionais que adquiria, pugnando 

pela condenação da autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários de sucumbência. A impugnação à contestação veio aos autos 

(Id.11670314). As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (Id. 11670340), tendo a parte autora manifestado (Id. 12454485), 

decorrendo o prazo para manifestação da parte ré, conforme certificado 

(Id. 12708884). 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 autora requer que a parte ré seja 

compelida a exibir o contrato de prestação de serviços, extrato detalhado 

do consumo dos últimos doze meses, bem como todas as promoções 

ativas em sua linha telefônica n. 65-99285-0736. O Superior Tribunal de 

Justiça no REsp n. 1.349.453/MS, julgado em 26.11.2014, sob o rito dos 

recursos repetitivos, passou a entender que, também para a propositura 

da ação cautelar de exibição de documentos, é preciso a prova da recusa 

administrativa, sob pena do autor ser carecedor de ação. Verifica-se que 

a petição inicial, não veio acompanhada de documentos que comprovem a 

realização de prévio pedido administrativo ou o pagamento de respectivas 

tarifas para fornecimento do documento pela empresa de telefonia. É certo 

que tal entendimento deve prevalecer no caso em análise, vez que 

ausente o prévio requerimento administrativo, a parte buscou a tutela 

jurisdicional, sem que houvesse direito seu negado ou ameaçado por 

conduta comissiva ou omissiva da parte requerida. Desse modo, não 

verificando nos autos a comprovação do pedido administrativo e de 

pretensão resistida da parte ré, a parte autora é carecedora de ação, em 

razão da falta de interesse processual, devendo o processo ser extinto. A 

propósito: “EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. 

AUSENCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. CARENCIA DA AÇÃO. 

CONDENAÇÃO DA RÉ EM HONORARIOS ADVOCATICIOS. NÃO 

CABIMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DEFERIDA. 1. O Colendo Superior 

Tribunal de Justiça fixou entendimento pelo qual a ausência de 

demonstração de prévio pedido pela via administrativa e do pagamento 
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das respectivas tarifas configura falta de interesse de agir para a 

propositura da ação de exibição de documentos. RECURSO IMPROVIDO. 

(Classe: Apelação,Número do Processo: 0540705-77.2014.8.05.0001, 

Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado 

em: 25/10/2016 )”. Posto isso, com fundamento no artigo 485, VI, do 

Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO a Medida Cautelar de Exibição 

Judicial promovida por Cleunice Pinheiro dos Santos em desfavor de Claro 

S/A. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da causa atualizado, nos termos do artigo 85, § 2º, do Novo Código 

de Processo Civil. Todavia, considerando que a autora é beneficiária 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, 27 de setembro de 2018. SINII 

SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000839-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HERMINIA ALVES NETA (AUTOR(A))

RUBENS MENDES MADEIROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1000839-09.2017.8.11.0041 Visto. Maria Hermínia Alves Neta, 

qualificada nos autos, ajuizou Ação Declaratória de Nulidade c/c 

Revisional de Faturas de Energia Elétrica, Danos Morais com Pedido de 

Tutela de Urgência em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de 

Energia S.A, igualmente qualificada, alegando que é usuária dos serviços 

prestados pela ré (UC 6/1181272-43) e que a partir de outubro de 2015 

passou a receber cobranças com média de consumo e valores que não 

condizem com sua realidade, afirmando existir falha na prestação de 

serviço da ré, que efetua cobrança de valores exorbitantes, pelo que 

requer, a concessão da tutela de urgência para determinar à requerida a 

suspensão da exigibilidade das faturas vencidas nos meses 10, 11 e 12 

de 2016 e 01 de 2017, bem como se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica em sua residência, e ainda de incluir o 

nome da autora nos cadastros dos inadimplentes, sob pena de multa. No 

mérito, requer seja declarada a nulidade da fatura da unidade 

consumidora, condenando a parte ré ao pagamento de danos morais no 

valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Com a inicial vieram os documentos 

necessários. Foi deferida a antecipação da tutela, determinada a inversão 

do ônus da prova, designada audiência de conciliação e concedidos os 

benefícios da justiça gratuita (Id. 4651307). Foi recebida a emenda à inicial 

e estendida a medida concedida para a fatura do mês de fevereiro de 

2017, autorizando a autora a efetuar o pagamento consignado da fatura 

do referido mês (Id. 4877733). A audiência de conciliação foi realizada, 

restando infrutífera (Id. 5564709). A parte ré, na contestação, afirma que 

a autora não trouxe elementos ou provas capazes de sustentar suas 

alegações, ficando no mero campo da irresignação e inconformismo, pois 

não foram encontradas irregularidades em suas instalações elétricas, 

capazes de alterar de maneira injustificada a aferição do consumo de 

energia elétrica, demonstrando que os valores cobrados foram 

efetivamente consumidos. Aduz que foi aprovada pela ANEEL uma revisão 

tarifária extraordinária, qual autorizou um aumento extra nas contas de 

energia elétrica de toda a população brasileira e que as bandeiras 

tarifárias tornam possível o ajuste mensal do preço da energia elétrica, 

conforme elevação de gastos, sendo que a concessionária não pode ser 

responsabilizada pelo fato das faturas não atenderem às expectativas da 

requerente, vez que o valor emitido é justo e devido, inexistindo dano 

moral, requerendo a improcedência dos pedidos e, em pedido alternativo, 

seja a indenização por danos morais fixadas com moderação e 

proporcionalidade. A parte autora, apesar de intimada a impugnar a 

contestação, deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação. As 

partes foram intimadas a especificarem as provas a produzir (Id. 

6830320), tendo a parte ré manifestado (Id. 7782351). Foi determinada a 

inversão do ônus da prova e deferida a prova pericial (Id. 8234205). O 

laudo pericial veio aos autos (Id. 11083560) e a manifestação das partes 

(Id. 12169705 e 12276380). É o relatório. Decido. Cuida se de Ação 

Declaratória de Nulidade c/c Revisional de Faturas de Energia Elétrica, 

Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência promovida por Maria 

Hermínia Alves Neta em desfavor de Energisa Mato Grosso - Distribuidora 

de Energia S/A e, por se tratar de processo de menor complexidade, 

passo a julgá-lo. É importante registrar a incidência do Código de Defesa 

do Consumidor (CDC) ao caso concreto, dada a configuração da 

requerida como fornecedora de serviços e a parte autora como 

destinatária final desses serviços (Teoria Finalista). Eis os conceitos 

sobre consumidor e fornecedor, dados pelo próprio CDC: “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.”. “Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final.” Não bastasse a evidência dos critérios objetivos dispostos em Lei 

para se reconhecer a relação de consumo protegida pelo CDC, também se 

assenta a vulnerabilidade da parte autora frente à ré na relação ora 

retratada, mensurável através do próprio caso em concreto, que permite 

concluir tratar-se de um estado do sujeito mais fraco. Com isso, faz com 

que imprima validade e eficácia ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, 

CF/88), já que, sendo o consumidor reconhecidamente a parte vulnerável 

nas relações de consumo (art. 4º, I, CDC), isso vai acarretar a 

necessidade de correção jurídica para minimizar a disparidade entre os 

sujeitos dessas relações (consumidor e fornecedor), tratando os 

desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. A discussão 

trazida para este processo decorre da cobrança das faturas de energia 

elétrica referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2016, 

janeiro, fevereiro, março e abril de 2017, tendo a requerida afirmado que 

foi aprovado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) uma 

revisão tarifária extraordinária, autorizando um aumento extra nas contas 

de energia elétrica de toda a população brasileira. Incidindo sobre o caso 

as normas de proteção ao consumidor, mais especificamente a disposta 

no art. 6º, VIII, do CDC, que dispõe sobre a inversão do ônus da prova em 

casos de hipossuficiência, cabe à concessionária de serviços públicos a 

comprovação do efetivo consumo por parte da autora, ou seja, do proveito 

da usuária em prejuízo da concessionária, a justificar o alegado. O laudo 

pericial concluiu que não há sinais de instalações novas como: ar 

condicionado, geladeira, ventiladores fixos, chuveiros elétricos que 

possam ter sido instalados na época e serem retirados depois e que não 

há comprovações de aumento de equipamentos instalados à época das 

faturas com consumo excessivo e nem “fuga” de energia na data da 

perícia, apurando-se um consumo médio de 540,00 kwh. Não obstante 

observar que vários quesitos feitos pelas partes restaram prejudicados 

porque o medidor da unidade consumidora estava desligado, o laudo 

pericial concluiu que o cálculo médio de consumo dos equipamentos, de 

acordo com o número de pessoas que moram na residência e a 

frequência que permanecem nela, é de 540,00 kwh. Diante da conclusão 

do laudo pericial e da impossibilidade de se apurar qual o consumo real da 

unidade consumidora da autora, entendo necessária a revisão das faturas 

para que o consumo dos meses de outubro, novembro e dezembro de 

2015, janeiro, fevereiro, março e abril de 2016 sejam adequados à média 

de 540,00 kwh, conforme observado pela perita. Quanto ao pedido de 

danos morais, tenho que a interrupção do serviço de energia elétrica pela 

demandada, inclusive sem a devida cientificação da consumidora, viola o 

patrimônio moral desta lhe causando sofrimento e lesão à sua honra e à 

sua reputação, caracterizando o dano in re ipsa, o qual se presume, 

prescindindo de prova quanto á ocorrência de prejuízo concreto. No 

tocante ao valor da condenação, é sabido que, na quantificação da 

indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom 

senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios 

da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do 

dano extrapatrimonial. Assim, impõe-se que o magistrado atente às 

condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à 

intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do 

agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao 

patrimônio moral deve ser suficiente para recompor os prejuízos 

suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima. No 

caso em análise, demonstrada a abusividade do ato praticado pela 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 177 de 620



demandada, e levando em conta as condições econômicas e sociais da 

ofendida, a gravidade potencial da falta cometida, que culminou na 

interrupção do serviço de energia elétrica, o caráter coercitivo e 

pedagógico da indenização e por entender que a reparação não pode 

servir de causa a enriquecimento injustificado, impõe-se a fixação de R$ 

3.000,00 (três mil reais), que se revela condizente com as peculiaridades 

do caso. Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação 

Declaratória de Nulidade c/c Revisional de Faturas de Energia Elétrica, 

Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência em desfavor de Energisa 

Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, para confirmar a antecipação 

de tutela deferida e declarar abusivos os débitos lançados nas faturas 

dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2015, janeiro, fevereiro, 

março e abril de 2016 e que o consumo seja adequado à média de 540,00 

kwh, com a emissão de novas faturas, inclusive abatendo-se os valores 

depositados em juízo. Condeno, ainda, a ré ao pagamento de danos morais 

no valor de R$ 3.000,00, a ser corrigido pelo INPC da data do arbitramento 

e com juros de 1% ao mês a partir da citação. Expeça-se alvará de 

liberação das quantias depositadas em juízo em favor da requerida. 

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos 

termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do 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, 28 de setembro de 

2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007463-40.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

EDSON ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1007463-40.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

EDSON ALVES DA SILVA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. EDSON ALVES 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 

01/10/2017, que lhe ocasionou invalidez permanente, razão pela qual 

requer a condenação da requerida a efetuar o pagamento do seguro 

obrigatório, no valor de R$ 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, ausência de comprovação de entrega 

da documentação, falta de interesse de agir pela ausência de prévio 

requerimento administrativo, ausência do laudo do IML, bem como carência 

de ação devido à invalidade do boletim de ocorrência. No mérito discorre 

sobre o quantum indenizatório em caso de condenação, bem como quanto 

aos juros, correção monetária e honorários advocatícios, requerendo a 

improcedência do pedido. A impugnação foi acostada aos autos. Foi 

juntado o termo de sessão de conciliação, bem como o documento de 

avaliação médica para fins de conciliação e a manifestação 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 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, bem como de carência de ação 

devido à invalidade do boletim de ocorrência, estes assuntos serão 

analisados com o mérito por com ele se confundir. No mérito, a ré alega a 

carência de ação, argumentando que o boletim de ocorrência juntado não 

possui validade, pois 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 

atendimento juntado comprova que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 01/10/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

EDSON ALVES DA SILVA apresenta invalidez permanente parcial 

incompleta da estrutura torácica 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 178 de 620



da Medida Provisória n. 451, de 15/12/2008 (convertida na Lei n. 

11.945/2009), vigente na data do acidente, que incluiu na Lei n. 6.194/74 o 

anexo com tabela quantificando as lesões para fins de pagamento do 

Seguro DPVAT. O artigo 3º, §1º e incisos da Lei n. 6.194/74, com a 

redação dada pela Lei n. 11.945/2009 assim dispõe acerca do cálculo da 

indenização: “Art. 3º (...)§ 1º No caso da cobertura de que trata o inciso II 

do caput deste artigo, deverão ser enquadradas na tabela anexa a esta 

Lei as lesões diretamente decorrentes de acidente e que não sejam 

suscetíveis de amenização proporcionada por qualquer medida 

terapêutica, classificando-se a invalidez permanente como total ou parcial, 

subdividindo-se a invalidez permanente parcial em completa e incompleta, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais, observado o 

disposto abaixo: I - quando se tratar de invalidez permanente parcial 

completa, a perda anatômica ou funcional será diretamente enquadrada 

em um dos segmentos orgânicos ou corporais previstos na tabela anexa, 

correspondendo a indenização ao valor resultante da aplicação do 

percentual ali estabelecido ao valor máximo da cobertura; e II - quando se 

tratar de invalidez permanente parcial incompleta, será efetuado o 

enquadramento da perda anatômica ou funcional na forma prevista no 

inciso I deste parágrafo, procedendo-se, em seguida, à redução 

proporcional da indenização que corresponderá a 75% (setenta e cinco 

por cento) para as perdas de repercussão intensa, 50% (cinquenta por 

cento) para as de média repercussão, 25% (vinte e cinco por cento) para 

as de leve repercussão, adotando-se ainda o percentual de 10% (dez por 

cento), nos casos de sequelas residuais.” (grifo nosso). A perícia médica 

atestou 10% de invalidez permanente parcial incompleta da estrutura 

torácica, devendo ser calculada sobre o percentual para o membro 

lesado, ou seja, 10% de 100%. Desse modo, 100% de R$ 13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais) é igual a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos 

reais), contudo o autor faz jus a 10% desse valor, ou seja, R$ 1.350,00 

(mil trezentos e cinquenta reais). Com relação aos juros de mora, estes 

devem fluir a partir da citação, conforme estabelece a Súmula 426 STJ: 

“Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT 

fluem a partir da citação”. No que tange à correção monetária, o 

entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do evento 

danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de seguro 

DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 5º da Lei 

6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data do evento 

danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro obrigatório 

DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde o evento 

danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a partir da 

citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente provido.”(TJ-SP 

10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, Relator: Gomes 

Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/06/2018) Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, condenando a ré ao 

pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – DPVAT à parte autora, 

proporcional ao grau de redução funcional do membro/segmento afetado, 

no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais), equivalente ao 

valor máximo da indenização multiplicado pelo percentual previsto na 

tabela da Lei n. 6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e 

pelo percentual de redução funcional. O valor da condenação deverá ser 

corrigido monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do 

sinistro e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da 

citação válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 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, 

28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010561-33.2018.8.11.0041
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NERI GUEDES (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010561-33.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

NERI GUEDES RÉU: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS 

Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade procedo ao 

julgamento. NERI GUEDES, qualificado nos autos, ajuizou Ação de 

Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em desfavor de BRADESCO 

AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, igualmente qualificada nos autos, 

alegando que foi vítima de acidente de trânsito em 12/02/2017, que lhe 

ocasionou invalidez permanente, razão pela qual requer a condenação da 

requerida a efetuar o pagamento da diferença do seguro obrigatório, no 

valor de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco 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 de agir em razão de pagamento da 

cobertura em sede administrativa. No mérito alega a improcedência do 

pedido de complementação da indenização, responsabilidade pela prova 

pericial, o discorre sobre o valor pago em sede administrativa, 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 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 em razão de pagamento 

da cobertura em sede administrativa, esta não prospera, nos termos do 

entendimento já consolidado de que o recebimento em questão não gera 

quitação do valor do seguro, pelo que rejeito a preliminar invocada. Nesse 

sentido: “APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE COBRANÇA. 

COMPLEMENTAÇÃO DE VALOR DO SEGURO DPVAT. APELO DO RÉU. 

Prescrição. Inocorrência. Renova-se o prazo prescricional a partir da data 

do pagamento administrativo, que aqui se questiona. Preliminar de 

Carência de Ação por Falta de Interesse de Agir, que se rejeita, eis que, 

não cabe falar em falta de interesse de agir pelo simples fato da 

requerente ter recebido, administrativamente, valor que a seguradora 

recorrente entendeu devido. A autora recorreu ao Judiciário para pleitear 

o que supostamente lhe foi negado pela acionada, e não valores 

r e c e b i d o s  a d m i n i s t r a t i v a m e n t e .  ( . . . ) ( T J - B A  –  A P L : 

05028180820158050039, Relator: José Olegário Monção Caldas, Quarta 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018) (grifado) No mérito, 

verifica-se que o boletim de ocorrência juntado aos autos, aliado ao 

boletim de atendimento comprovam que o autor foi vítima de acidente de 

trânsito em 12/02/2017. A perícia médica judicial realizada concluiu que 

NERI GUEDES apresenta invalidez permanente parcial incompleta do 

membro inferior 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 
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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 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). Todavia, a parte 

autora alega ter recebido administrativamente pagamento no valor de R$ 

4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), como consta ID 

12826609, logo recebeu todo o valor a que faz jus. Ressalta-se que se 

faz desnecessária a realização de nova perícia médica, vez que o laudo 

realizado no mutirão quando da audiência de conciliação é perfeitamente 

apto a avaliar a lesão do autor, estando o presente feito devidamente 

instruído. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – CERCEAMENTO DE DEFESA – 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE NOVA PROVA 

PERICIAL – DESNECESSIDADE – DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO DO 

MUTIRÃO DPVAT E O DO IML – PREVALÊNCIA DO PRIMEIRO. Não há que 

se falar em cerceamento de defesa se os elementos dos autos 

mostram-se suficientes ao convencimento do julgador, sendo despicienda 

a dilação probatória, que somente procrastinaria o deslinde do conflito. (...) 

É inquestionável o valor probante do laudo pericial produzido no âmbito do 

Mutirão DPVAT, subscrito por dois profissionais imparciais e devidamente 

habilitados para tanto.” (TJ-MG AC: 10702130477251001 MG, Relator: 

José de Carvalho Barbosa, Data de julgamento: 15/03/2018, Data de 

Publicação: 23/03/2018) (grifado) Posto isso, com fundamento no artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

formulados na Ação de Cobrança da Diferença do Seguro Obrigatório - 

DPVAT promovida por Neri Guedes em desfavor de Bradesco Auto/Re 

Companhia de Seguros. Condeno a parte autora ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro em 10% (dez 

por cento) sobre o valor atualizados da causa, com fundamento no artigo 

85 §§ 2° e 6º, do Código de Processo Civil. Todavia, considerando que ela 

é beneficiária da justiça gratuita, ficará suspenso o pagamento da 

sucumbência, até que possa satisfazê-lo, sem prejuízo do sustento 

próprio ou de sua família, prescrevendo em cinco anos a obrigação (artigo 

12, da Lei 1.060/50). Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Cuiabá - MT, 28 de setembro 

de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010821-13.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

JOAO LENO PINHEIRO ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 10ª VARA CÍVEL DE 

CUIABÁ SENTENÇA Processo: 1010821-13.2018.8.11.0041. AUTOR(A): 

JOAO LENO PINHEIRO ALMEIDA RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS Vistos, Tratando-se de matéria de menor complexidade 

procedo ao julgamento. JOÃO LENO PINHEIRO ALMEIDA, qualificado nos 

autos, ajuizou Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório (DPVAT) em 

desfavor de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, 

igualmente qualificada nos autos, alegando que foi vítima de acidente de 

trânsito em 31/01/2018, 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 da audiência de 

conciliação, alegado 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, 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 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, 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. 
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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, 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”. 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 31/01/2018. A 

perícia médica judicial realizada concluiu que JOÃO LENO PINHEIRO 

ALMEIDA, apresenta invalidez permanente parcial incompleta do ombro 

direito de média intensidade avaliada em 50%; permitindo admitir o nexo de 

causalidade entre os traumatismos noticiados e os danos corporais 

apresentados. Comprovada a invalidez, ainda que parcial, 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 o autor faz jus a 50% desse valor, ou seja, R$ 1.687,50 (mil 

seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). Com relação aos 

juros de mora, estes devem fluir a partir da citação, conforme estabelece 

a Súmula 426 STJ: “Súmula 426 STJ: “Os juros de mora na indenização do 

seguro DPVAT fluem a partir da citação”. No que tange à correção 

monetária, o entendimento pacífico é que esta deve incidir desde a data do 

evento danoso, de acordo com a Súmula 580 do Superior Tribunal de 

Justiça: Súmula 580-STJ: A correção monetária nas indenizações de 

seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no parágrafo 7º do artigo 

5º da Lei 6.194/74, redação dada pela Lei 11.482/07, incide desde a data 

do evento danoso. Esse é o entendimento jurisprudencial: “Seguro 

obrigatório DPVAT. Ação de cobrança. A correção monetária incide desde 

o evento danoso (REsp 1.483.620/SC), enquanto os juros de mora fluem a 

partir da citação (Súmula 426 do STJ). Recurso parcialmente 

provido.”(TJ-SP 10316840720168260602 SP 1031684-07.2016.8.26.0602, 

Relator: Gomes Varjão, Data de Julgamento: 18/06/2018, 34ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 18/06/2018) Ressalte-se ainda, que a 

relação havida entre a seguradora demandada e o autor não é de 

consumo, mas de ordem obrigacional, possuindo assim regulamentação 

própria, sendo descabida, portanto, a aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como inversão do ônus da prova. Assim é o 

entendimento jurisprudencial: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGURO 

DPVAT. NATUREZA OBRIGACIONAL. COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL. 

DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 – A 

relação entre o beneficiário do seguro DPVAT e a seguradora-demandada 

tem natureza obrigacional, e não consumerista, afastando-se, assim, a 

possibilidade de aplicação do CDC à espécie. Decisão mantida. Recurso 

n ã o  p r o v i d o .  ( C l a s s e :  A g r a v o  d e  I n s t r u m e n t o ,  n º 

0000145-85.2016.8.05.0000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Publicado em: 21/02/2017) (TJ-BA - AI: 

00001458520168050000, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 21/02/2017) Posto isso, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, 

condenando a ré ao pagamento de indenização do Seguro Obrigatório – 

DPVAT à parte autora, proporcional ao grau de redução funcional do 

membro/segmento afetado, no valor de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), equivalente ao valor máximo da 

indenização multiplicado pelo percentual previsto na tabela da Lei n. 

6.194/74 (com a redação dada pela Lei n. 11.945/2009) e pelo percentual 

de redução funcional. O valor da condenação deverá ser corrigido 

monetariamente pelo índice oficial – INPC, a partir da data do sinistro e 

acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação 

válida. Condeno a ré também ao pagamento integral das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 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, 

28 de setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018938-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Herlen Cristine Pereira Koch (ADVOGADO(A))

DORIVAL MARTIMIANO ALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS CUIABA S.A (RÉU)

FERNANDA ALVES CARDOSO CAVALARI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO

 

Processo n. 1018938-61.2016.8.11.0041 Visto. Dorival Martimiano Alves, 

qualificado nos autos, ajuizou Ação c/c Danos Morais c/c Danos Materiais 

c/c Liminar em desfavor de CAB Cuiabá S/A, igualmente qualificada, 

alegando que é consumidor com matrícula n. 76358-6, e que ao solicitar da 

requerida um novo hidrômetro, a mesma informou que deveria ser 
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instalada uma nova rede de esgoto, com o que não concordou, porém lhe 

foi cobrada a quantia de R$ 386,45 (trezentos e oitenta e seis reais e 

quarenta e cinco centavos) e 350,87 (trezentos e cinquenta reais e oitenta 

e sete centavos), pelo hidrômetro. Aduz que a requerida cortou toda a sua 

calçada, deixando-a quebrada e por ser cadeirante ficou impossibilitado 

de transitar pelo local de saída e entrada de sua residência, pelo que 

requer seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos 

materiais no valor de R$ 307,00 (trezentos e sete reais) e danos morais de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cancelando o contrato firmado entre as 

partes quanto à cobrança do hidrômetro, lhe sendo devolvido qualquer 

valor cobrado para instalação do aparelho medidor, condenando-a, ainda, 

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Com a 

inicial vieram os documentos necessários. Foi designada audiência de 

conciliação, determinada a inversão do ônus da prova e concedido os 

benefícios da justiça gratuita (Id. 3715216). A audiência de conciliação foi 

realizada, restando infrutífera (Id. 4849844). A requerida, na contestação, 

afirma que diante da necessidade de desmembramento do imóvel seria 

necessário o pagamento de uma nova ligação de água e esgoto, 

inexistindo prática de qualquer ato ilícito e, por consequência dano moral, 

pugnando pela improcedência dos pedidos e a condenação do autor ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios e, em 

pedido alternativo, seja a indenização fixada com proporcionalidade e 

razoabilidade. A impugnação à contestação veio para os autos (Id. 

7354914). As partes foram intimadas a especificarem as provas a 

produzir (Id. 8281116), manifestando (Ids.8680790 e 8709531). É o 

relatório. Decido. Cuida se de Ação c/c Danos Morais c/c Danos Materiais 

c/c Liminar promovida por Dorival Martimiano Alves em desfavor de CAB 

Cuiabá S/A e, por se tratar de processo de menor complexidade, procedo 

ao julgamento. É importante registrar a incidência do Código de Defesa do 

Consumidor (CDC) ao caso concreto, dada a configuração da requerida 

como fornecedora de serviços e a parte autora como destinatária final 

desses serviços (Teoria Finalista). Eis os conceitos sobre consumidor e 

fornecedor, dados pelo próprio CDC: “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.”. 

“Art. 2°. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.” Não bastasse a evidência dos 

critérios objetivos dispostos em Lei para se reconhecer a relação de 

consumo protegida pelo CDC, também se assenta a vulnerabilidade da 

parte autora frente à ré na relação ora retratada, mensurável através do 

próprio caso em concreto, que permite concluir tratar-se de um estado do 

sujeito mais fraco. Com isso, faz com que imprima validade e eficácia ao 

princípio da igualdade (art. 5º, caput, CF/88), já que, sendo o consumidor 

reconhecidamente a parte vulnerável nas relações de consumo (art. 4º, I, 

CDC), isso vai acarretar a necessidade de correção jurídica para minimizar 

a disparidade entre os sujeitos dessas relações (consumidor e 

fornecedor), tratando os desiguais desigualmente na medida de suas 

desigualdades. A parte autora requer o cancelamento do contrato que 

estabelece a cobrança do hidrômetro e a condenação da requerida a lhe 

ressarcir a quantia que pagou pela instalação do aparelho medidor e 

ainda, ao ressarcimento dos gastos para arrumar a calçada da sua casa, 

no valor de R$ 307,00 (trezentos e sete reais), bem como ao pagamento 

dos supostos danos morais que lhe foram ocasionados. Constata-se dos 

autos, que devido ao fato de necessitar proceder a divisão do imóvel, o 

autor solicitou, junto a concessionária, a instalação de um novo 

hidrômetro. O artigo 43, da Resolução Normativa n. 05, de 26 de novembro 

de 2012, que dispõe sobre o regulamento do Serviço Público de Água e 

Esgoto do Município de Cuiabá estabelece: “Art. 43. O dimensionamento 

das LIGAÇÕES prediais de água e esgoto é de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA, respectivamente, em função das vazões prováveis e 

das demais condições técnicas. § 1º. As LIGAÇÕES de água e esgoto 

somente poderão ser modificadas, no todo ou em parte, a critério da 

CONCESSIONÁRIA, por sua iniciativa ou a pedido do proprietário ou do 

usuário do imóvel, em função das características reais do consumo. § 2º. 

A modificação, total ou parcial, das LIGAÇÕES de água e esgoto, quando 

solicitada pelo USUÁRIO, será custeada pelo mesmo e será submetida à 

avaliação prévia de técnicos da CONCESSIONÁRIA para aprovação final. 

§ 3º. A substituição do HIDRÔMETRO, quando solicitada pelo USUÁRIO, 

será custeada às suas próprias expensas. Porém, a CONCESSIONÁRIA 

poderá, a qualquer tempo e a seu critério, substituir o medidor às suas 

expensas (isto é, sem custo ao USUÁRIO). Ressalte-se que a mencionada 

Resolução Normativa deve se aplicada quando se tratar de instalação de 

hidrômetro no Município de Cuiabá, mesmo porque não se verifica ter sido 

a referida norma declarada inconstitucional, devendo ser aplicada para 

regulamentar o serviço realizado para o requerente. Desse modo, 

considerando que o próprio autor afirma ter solicitado a instalação do 

hidrômetro, quando fez a divisão da sua casa, o que ocasionou a 

modificação total das ligações de água e esgoto, cabe a ele o pagamento 

do hidrometro, de acordo com o § 2º, do artigo 43 da Resolução Normativa 

n. 05, de 26 de novembro de 2012, não prosperando o pleito de 

cancelamento do contrato firmado com a requerida. Com relação ao pedido 

de ressarcimento do conserto da calçada, que segundo afirma foi 

quebrada quando da colocação do hidrômetro, não obstante tenha a 

requerida impugnado os recibos e a nota fiscal trazidos para os autos, ela 

não nega que tenha ocasionado danos na calçada da residencia do autor, 

o que inclusive foi demonstrado pelas fotos carreadas com a inicial. 

Ademais, além de entender que a quitação de débito sempre poderá ser 

dada por instrumento particular, nos termos do artigo 320 do Código Civil, o 

que inclui os recibos e nota fiscal apresentados pelo autor, também não 

restam dúvidas que a calçada do imóvel do autor teve danos quando da 

colocação do hidrômetro e por isso devem ser reparados, nos termos do 

artigo 186 do Código Civil. Assim, a requerida deve arcar com os custos 

que o autor teve para consertar a calçada, valendo para aferir a quitação 

dos gastos, a nota fiscal no valor de R$ 127,80 (cento e vinte e sete reais 

e oitenta centavos) e os recibos de R$ 80,00 (oitenta reais) e R$ 100,00 

(cem reais), totalizando R$ 307,80 (trezentos e sete reais e oitenta 

centavos). Com relação ao dano moral, é evidente que o autor, 

principalmente por ser cadeirante, tenha passado por transtornos, 

tentando resolver essa questão, entretanto, entendo que tais fatos não 

trouxeram abalo à sua reputação ou honra perante a sociedade e assim 

não há que se falar em indenização a título de danos extrapatrimoniais, 

tratando-se de meros aborrecimentos. E mais, meros aborrecimentos em 

relações de consumo não bastam para condenação a este título, sob pena 

de se tornar um precedente para acobertar enriquecimento ilícito nas mais 

diversas aflições vividas no cotidiano. Posto isso, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na Ação c/c Danos Morais c/c 

Danos Materiais c/c Liminar promovida por Dorival Martimiano Alves em 

desfavor de CAB Cuiabá S/A, para condenar a requerida tão somente ao 

pagamento dos danos materiais no valor de R$ 307,80 (trezentos e sete 

reais e oitenta centavos), que deverá ser corrigido pelo INPC e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar do desembolso. 

Considerando que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, condeno 

o autor ao pagamento de 70% (setenta por cento) e a requerida 30% 

(trinta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios, 

estes que fixo em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do 

artigo 85, §§ 2º e 8º, c/c artigo 86, ambos do 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, 28 de 

setembro de 2018. SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO Juíza de Direito

11ª Vara Civel

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1030545-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERIKA BORGES SOLER (ADVOGADO(A))

PERCILIO PEREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IRENE JOSEFA DA SILVA (RÉU)

VALDOMIRO DE FIGUEIREDO (RÉU)

 

Nos termos da Legislação vigente IMPULSIONO o presente feito, 

remetendo-o à intimação da parte Requerente/Exequente, para cumprir a 

PORTARIA Nº 002/2017 – DF, considerando a implantação da emissão de 

guias, exclusivamente por meio eletrônico para pagamento de diligências 

dos Oficiais de Justiça, conforme Provimentos 14/2016-CGJ e 
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02/2017-CGJ, e recolher referida diligência para cumprimento do mandado, 

d e v e n d o  e l a  s e r  o b t i d a  n o  s i t e  d o  T J M T , 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao. Era o que me 

competia.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1015531-47.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS JOSE BARBAR CURY (ADVOGADO(A))

SOLID COMERCIO DE JOIAS LTDA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. ALBINO PRUDENCIO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

d a  C a p i t a l  G A B I N E T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  A u t o s  n º 

1015531-47.2016.811.0041 Vistos, etc. Cumpra-se integralmente a 

decisão proferida no ID nº 2600264, acostando aos autos, no prazo de 15 

(quinze) dias, o comprovante de recolhimento das custas/despesas 

processuais, sob pena de indeferimento da petição inicial. Decorrido o 

prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 15 de setembro de 2017. Olinda de 

Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020058-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON APARECIDO DE SOUZA MEIRA (REQUERENTE)

JULIO CESAR DE CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1020058-71.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada 

por JOELSON APARECIDO DE SOUZA MEIRA, 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 10:30 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

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1010339-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WASHINGTON APARECIDO MOREIRA (AUTOR(A))

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010339-65.2018.8.11.0041 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 – 13893486), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

14285119, 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: 1004318-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE VARELA VIEIRA DE GOIS (ADVOGADO(A))

MARYENE DOS SANTOS CRISTO (ADVOGADO(A))

ANDERSON VINICIUS DE FREITAS LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1004318-73.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 13353914 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1029527-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ADRIANNE FERREIRA DA SILVA AMARAL (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO QUEIROZ DO AMARAL OAB - 801.936.171-53 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1029527-78.2017.8.11.0041 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 – 11471817), 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000199-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

SANDRO LUCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1000199-69.2018.8.11.0041 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 – 12361274), 

requerendo o que entender de direito. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS 
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ALTOMARE CASTRILLON Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1035515-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

EMANUEL WARLEY DE SOUZA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1035515-80.2017.8.11.0041 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 – 11503189), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13515720,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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000417-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

ELIO RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1000417-97.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1038724-57.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1038724-57.2017.8.11.0041 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 – 12371876), 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006973-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

JOYCE SILVA DA FONSECA (REQUERENTE)

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006973-18.2018.8.11.0041 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 – 13359281), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13721389, 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009011-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

KELLEN RAQUEL DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1009011-03.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004393-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

ANDERSON ROBERTO DA SILVA ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1004393-15.2018.8.11.0041 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 – 13382000), 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006867-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA (ADVOGADO(A))

Lemir Feguri (ADVOGADO(A))

MARCOS VINICIUS CASTANHO DORTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006867-56.2018.8.11.0041 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 – 13383927), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

13721630, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 184 de 620



Processo Número: 1000799-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1000799-27.2017.8.11.0041 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 – 6696853), 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032221-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA RODRIGUES (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1032221-20.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 11482754 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026909-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ANDERSON DE SOUSA ALVES DA CRUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1026909-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID - 10945761, determino que se intime a parte 

requerida para manifestar quanto ao interesse na realização da audiência 

de conciliação. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019082-98.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

ROMUALDO LIMA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1019082-98.2017.8.11.0041 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 – 10521078), 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021520-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE CARVALHO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1021520-97.2017.8.11.0041 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 – 10813898), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

12406517, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021524-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR RAMOS DA SILVA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1021524-37.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 10814155 requerendo o que entender de 

direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento 

da petição e documentos anexados - ID - 12406357,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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002017-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OLINDINEY PAULO DO NASCIMENTO (AUTOR(A))

RICARDO ALEXANDRE VIEIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1002017-56.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 12931683 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003558-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA DA CRUZ OLIVEIRA ARAUJO (ADVOGADO(A))

ANTONIO MARCOS DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):
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OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1003558-27.2018.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID - 13389141, determino que se intime a parte 

requerida para manifestar quanto ao interesse na realização da audiência 

de conciliação. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015759-22.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLEILSON MENEZES GUIMARAES (ADVOGADO(A))

JAQUELINE LOURANY ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU SEGUROS S/A (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1015759-22.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010024-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

DOUGLAS REIS GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1010024-71.2017.8.11.0041 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 – 9200104), 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022641-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO CARDOSO DA COSTA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1022641-63.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 11128130), requerendo o 

que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 12696091, 

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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017168-96.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIBELE DE ALMEIDA FERNANDES (AUTOR(A))

ROBERGES JUNIOR DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1017168-96.2017.8.11.0041 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 – 1011950), 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1012562-25.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON PEREIRA RUPOLO (ADVOGADO(A))

DAVI ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1012562-25.2017.8.11.0041 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 – 9630560), requerendo 

o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 10560795, 

-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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015764-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO PELISSARI CATANANTE (ADVOGADO(A))

TERCIO MORAES DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1015764-10.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da petição e 

documentos anexados - ID - 10083389, 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: 1006345-63.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

JULIO CEZAR DE MELO TRINDADE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006345-63.2017.8.11.0041 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) 
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dias, manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 8611561), requerendo 

o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o 

desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 9224639 , 

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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005196-32.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADAILTON DAS NEVES COUTINHO (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1005196-32.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Considerando o contido no ID - 8350387, determino que se intime a parte 

requerida para manifestar quanto ao interesse na realização da audiência 

de conciliação. 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

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006970-97.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JULIA CRISTINA AMORIM DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1006970-97.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 9154895 requerendo o que entender de direito. 

Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da 

petição e documentos anexados - ID - 9565371, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026362-23.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL DA 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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1026362-23.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000144-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONILDO DOS SANTOS MORAES (AUTOR(A))

MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1000144-55.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 6749003 requerendo o que entender de direito. 

Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da 

petição e documentos anexados - ID - 6851349, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017201-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

MARCOS DE OLIVEIRA CARVALHO JUNIOR (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1017201-23.2016.8.11.0041 Vistos, etc. 

Por motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017624-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

LAION RODRIGUES DIAS DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1017624-46.2017.8.11.0041 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 – 10459002), 

requerendo o que entender de direito. Ainda, determino que Sra. Gestora 

proceda o desentranhamento da petição e documentos anexados - ID - 

11090321, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007001-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. L. X. R. A. (AUTOR(A))

ELIANE XAVIER RODRIGUES (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1007001-20.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 9162100 requerendo o que entender de direito. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Expeça-se o necessário. 
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Cumpra-se. OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009176-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE JESUS (AUTOR(A))

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1009176-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 9181713 requerendo o que entender de direito. 

Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento da 

petição e documentos anexados - ID - 9597561, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021970-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIRA ALVES CARDOSO DA SILVA (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):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1021970-40.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 10830276 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022139-27.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA (ADVOGADO(A))

JESSE SILVA MATOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1022139-27.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se a 

respeito do contido no ID – 10830365 requerendo o que entender de 

direito. Ainda, determino que Sra. Gestora proceda o desentranhamento 

da petição e documentos anexados - ID - 12422865, 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020899-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI (ADVOGADO(A))

BRUNO DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1020899-03.2017.8.11.0041 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 – 1083805), 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026539-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Rodrigo Brandão Correa (ADVOGADO(A))

THAISA REGINA DE MAGALHAES AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1026539-84.2017.8.11.0041 Vistos, etc. 

Ante a manifestação da parte autora com relação ao laudo médico, 

determino que se intime a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito do laudo pericial (ID – 10934582 ), 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: 1028781-16.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OTILIA TEODORO GOMES (AUTOR(A))

Pedro Moacyr Pinto Júnior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1028781-16.2017.811.0041 Vistos, etc. Por 

motivo de foro íntimo (art. 145, § 1º do CPC) declaro-me suspeita para 

atuar no presente feito. Encaminhem-se os autos ao meu substituto legal. 

Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1044762 Nr: 43805-72.2015.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CATARINA AGOSTINHA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Z A DE SOUZA LOBIANCO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUERIQUE BARALDI - 

OAB:25.758/O, JOSINEIA SANABRIA ORTIZ PRADO - OAB:9.822

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, nos 

termos da determinação judicial, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado da requerente para, em quinze dias, impugnar a 

contestação apresentada intempestivamente aos autos pela requerida.

Taynná Fernanda Silva Nolasco - Estagiária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 977170 Nr: 12695-55.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIGOR CAMPOS FERNANDES
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 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: COUTINHO E POLISEL 

ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:355, JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:9172-B/MT, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT, VENICIUS YUTAKA HARIMA - 

OAB:10116

 Certifico que tentei contato com o advogado da parte executado por 

telefone e em todas as tentativas não obtive resposta. Desta forma, 

procedo a INTIMAÇÃO do advogado VENICIUS YUTAKA HARIMA 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 Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1057313 Nr: 49685-45.2015.811.0041

 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: JERLAS PEREIRA DA SILVA

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1073246 Nr: 56740-47.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE WOICHECOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LUCIA OLIVEIRA DE 

AMORIM - OAB:5272

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WLADIA BULHÕES 

PERRUPATO GUIZARDI - OAB:14557/MT

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

de Arbitramento de Honorários Advocatícios promovida por Fernanda 

Lúcia Oliveira de Amorim em desfavor de Marlene Woichecoski. e, em 

consequência, arbitrar a título de honorários advocatícios, em face dos 

trabalhos desenvolvidos pelo causídico/autor, o equivalente a R$ 

60.000,00 (sessenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença acrescidos de juros de 1% a partir da 

citação. Condeno, ainda, o requerido ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 

15% sobre o valor da condenação.Transitado em julgado, manifeste-se o 

credor quanto ao interesse na execução da sentença. 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.: 980983 Nr: 14588-81.2015.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA ÁGUIDA VILELA 

PEREIRA - OAB:9.196/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9.494 OAB/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais 

promovida por Antônio Silva de Souza em desfavor de CAB Cuiabá – 

Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto a fim de condenar 

a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de 

R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da data desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir 

da data do evento danoso (Súmula 54/STJ). Condeno, ainda, a requerida 

ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, nos termos 

do artigo 85 do CPC.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1100531 Nr: 10801-10.2016.811.0041

 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: EDIMILSON DA SILVA SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 JULGO PARCIALMETE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

de Inexigibilidade de Débito c/c Danos Morais proposta por Edimilson da 

Silva Santana em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A, tão somente para desconstituir a dívida existente na UC nº 

2254646, referente a fatura do mês de abril de 2015, no valor de R$ 

2.140,53 (dois mil cento e quarenta reais e cinquenta e três 

centavos).Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa.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.: 1103776 Nr: 12032-72.2016.811.0041

 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: MARCELO MANOEL SILVA FRANCO ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TIAGO ANDRE VIVAS DA SILVA - 

OAB:15.981/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 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 ajuizada por Marcelo Manoel Silva Franco Rocha em 

desfavor de 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, cuja 

execução torno suspensa em razão da gratuidade concedida.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
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 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1005999 Nr: 25935-14.2015.811.0041

 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: ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE 

ALMEIDA SANTOS - OAB:OAB/SP 273843

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação Regressiva de 

Indenização proposta por Itaú Seguros de Auto e Residência S/A em face 

de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT e condeno a 

requerida ao pagamento de R$2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta 

reais)., a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da 

ação, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do desembolso. Condeno, 

ainda, a requerida ao pagamento de 10% sobre o valor atualizado da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.Transitado em julgado, 

não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste a autora 

o interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1076468 Nr: 58232-74.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORCALINO GABRIEL DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:3.127-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Orcalino Gabriel dos Santos em desfavor de Rede 

Energisa – Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – CEMAT, para declarar 

canceladas as faturas de janeiro a abril de 2015, devendo a empresa 

requerida cobrar do requerente o valor médio do consumo de 06 meses 

anteriores, mas prosseguindo a leitura normal nos meses decorrentes, 

para que não se configure enriquecimento sem causa, devolvendo, em 

dobro, os valores pagos a maior, com juros de 1% a partir desta sentença 

e correção monetária desde o efetivo pagamento.Torno em definitiva a 

liminar anteriormente concedida. Considerando que o autor decaiu em 

parte do pedido, e é o mesmo beneficiário da justiça gratuita, determino 

que cada parte arque com os honorários advocatícios de seu patrono 

constituído, nos termos do art. 86 do CPC. Transitado em julgado, não 

havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o 

interesse na execução da sentença. Não havendo outros requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e comunicações necessárias.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.: 1108654 Nr: 14192-70.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DO SOCORRO PEREIRA DE SOUZA

 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação Revisional de Cláusula Contratual c/c Tutela 

Específica e Danos Morais proposta por Maria do Socorro Pereira de 

Souza em desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia 

S/A, para declarar cancelada as faturas de agosto a dezembro de 2015, 

devendo a empresa requerida cobrar do requerente o valor médio do 

consumo de 06 meses anteriores, mas prosseguindo a leitura normal nos 

meses decorrentes, para que não se configure enriquecimento sem 

causa.Torno em definitiva a liminar anteriormente concedida. Considerando 

que o autor decaiu em parte do pedido, e é o mesmo beneficiário da justiça 

gratuita, determino que cada parte arque com os honorários advocatícios 

de seu patrono constituído, nos termos do art. 86 do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença. Não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias.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.: 1075059 Nr: 57537-23.2015.811.0041

 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: LUCIA FARIA FABIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TENILLE PEREIRA FONTES - 

OAB:OAB/MT 11.260

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais 

proposta por Lucia Faria Fabiano em desfavor de Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A., tão somente para declarar a inexistência do 

débito ora em debate nestes autos no valor de R$ 989,44 (novecentos e 

oitenta e nove reais), na unidade consumidora 6/304618-2, determinando 

que seja procedida a cobrança conforme a média de consumo dos seis 

meses anteriores.Condeno a requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da 

causa.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.: 996363 Nr: 21797-04.2015.811.0041

 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: ENEIDE DE ARRUDA SALA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação Declaratória de 

Inexistência de Débito de Energia Elétrica proposta por Eneide de Arruda 

Sala em face de Centrais Elétricas Matogrossenses S/A – Rede CEMAT 

tão somente para declarar indevido o débito ora em debate nestes autos 

no valor de R$505,53 (quinhentos e cinco reais e cinquenta e três 

centavos, na unidade consumidora UC n°217264-0, referente a revisão de 

faturamento.Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa.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 
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estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 965024 Nr: 6932-73.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MITRA ARQUIDIOCESANA DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8.083/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3127-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a Ação Declaratória de Cobrança Indevida c/c Indenização 

por Dano Moral ajuizada por Mitra Arquidiocesana de Cuiabá (Paróquia 

São João Bosco) em desfavor de Cemat – Centrais Elétricas 

Matogrossenses S/A, para declarar cancelada a fatura de dezembro de 

2014, devendo a empresa requerida cobrar do requerente o valor médio 

do consumo de 06 meses anteriores, mas prosseguindo a leitura normal 

nos meses decorrentes, para que não se configure enriquecimento sem 

causa.Torno em definitiva a liminar anteriormente concedida. Considerando 

que o autor decaiu em parte do pedido, e é o mesmo beneficiário da justiça 

gratuita, determino que cada parte arque com os honorários advocatícios 

de seu patrono constituído, nos termos do art. 86 do CPC. Transitado em 

julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

o autor o interesse na execução da sentença. Não havendo outros 

requerimentos, arquivem-se os autos com as baixas e comunicações 

necessárias.Deixo de atender a ordem cronológica de processos 

conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é 

exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo 

CNJ.P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1143029 Nr: 28718-42.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVERALDO RIBAS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON TADEU DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CREA MARCIA FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:19.291/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Jurídico c/ Indenização por Danos Morais c/c Transferência de 

Responsabilidade dos Atos Jurídicos proposta por Everaldo Ribas de 

Oliveira em desfavor de Joilson Tadeu de Aquino a fim de:a)Declarar nulas 

as procurações e contratos de alterações contratuais onde consta a 

inclusão do autor, no SUPERMERCADO SÃO JOÃO LTDA – EPP, 

COMÉRCIO DE COSMÉTICOS PAULISTAS LTDA. ME, alterando-a para 

incluir o nome de Joilson Tadeu de Aquino, o verdadeiro responsável pela 

empresa e seus débitos.b)Expeça-se oficio ao SPC e SERASA informando 

da anulação e alteração dos registros a fim de que seja procedida a baixa 

dos registros no nome do autor.c)Condeno o requerido ao pagamento de 

R$ 12.000,00 (doze mil reais), a titulo de danos morais a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da sentença e de juros de 1% ao mês a 

partir do evento danoso (Súmula 54/STJ)d)Em razão da sucumbência 

mínima do autor, condeno o réu, com a totalidade do pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC. Transitado em 

julgado, manifeste-se o credor quanto ao interesse na execução da 

sentença. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1014857 Nr: 29639-35.2015.811.0041

 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: JORGE EDUARDO DE PAULA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLOBEX UTILIDADES S/A, INDÚSTRIA DE 

MÓVEIS BARTIRA, CASAS BAHIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiati - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Reparação de Danos Materiais 

c/c Danos Morais, ajuizada por Jorge Eduardo de Paula Souza em 

desfavor de Globex Utildades S/A (Ponto frio), Indústria de Móveis Bartira 

Ltda. e Casas Bahia S/A. a fim de:a)Condenar requerida ao pagamento do 

valor de R$ 1.949,00 (mil novecentos e quarenta e nove reais), a título de 

danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data 

do pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da 

citação.b)Condeno o requerido ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil 

reais), a titulo de danos morais a ser corrigido monetariamente pelo INPC a 

partir da sentença e de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso 

(Súmula 54/STJ)c)Em razão da sucumbência mínima do autor, condeno o 

réu, com a totalidade do pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos 

do art. 85, do CPC. Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto 

ao interesse na execução da sentença. 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 999047 Nr: 23035-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ALBERTO VIOLA ME, MARCOS ALBERTO 

VIOLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PROMOSHOPPING SERVIÇOS E 

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, HARRISON RAINIER RIBEIRO, LUCIANO 

ANTONIO AMARAL PINHEIRO DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ALBERTO VIOLA - 

OAB:21.168

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Rescisão Contratual c/c 

Reintegração de Posse proposta por Marcos Alberto Viola M. E. em face 

de Promoshopping Serviços e Empreendimentos Ltda.. a fim de:a)Declarar 

rescindido o contrato de locação firmado entre as partes, condenar 

requerida devolução do valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de 

danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data 

do pagamento, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.b)Em 

razão da sucumbência mínima do autor, condeno o réu, com a totalidade 

do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo 

em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, do CPC. 

Transitado em julgado, manifeste-se o credor quanto ao interesse na 

execução da sentença. 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.: 999049 Nr: 23036-43.2015.811.0041

 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: EDEMILDO FRANCISCO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERALDO LARANJEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENEU ALCEU ROSLER - 

OAB:32.801
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 , DECLARO saneado o presente feito.Fixo como ponto controvertido a 

relação locatícia do imóvel entre as partes, a sua prorrogação por prazo 

indeterminado, a ausência de pagamento, e a constituição de mora .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.: 987276 Nr: 17282-23.2015.811.0041

 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: MARLIR SOARES DE MELLO BRANDAO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO MOTTA LTDA, NOBRE SEGURADORA 

DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR SANTANA FRANCO - 

OAB:4255

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CLETO GOMES - 

OAB:5864/CE, MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB:23748/PE

 Vistos, etc.

Intime-se a parte denunciada Nobre Seguradora do Brasil S/A para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, acostar a decisão judicial que deferiu a 

liquidação judicial.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 998693 Nr: 22892-69.2015.811.0041

 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: PLINDIA ANTONIA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Murillo Espínola de 

Oliveira Lima - OAB/MT 3.127 - OAB:

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Tutela Específica c/c Dano 

Moral proposta por Plindia Antônia de Almeida em desfavor de Centrais 

Elétricas Matogrossenses S/A – Rede CEMAT tão somente para declarar 

indevido o débito ora em debate nestes autos no valor de R$1.140,46 (um 

mil cento e quarenta reais e quarenta e seis centavos), na unidade 

consumidora 290818-2, referente a diferença no consumo.Condeno a 

requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% do valor da causa.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.: 957936 Nr: 3960-33.2015.811.0041

 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: ERNESTO ANTÔNIO COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ARRUDA VAZ 

GUIMARÃES - OAB:17401

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Alves Cardoso - 

OAB:9.494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação Revisional c/c Condenatória de 

Indenização por Danos Morais proposta por Ernesto Antônio Coelho em 

face da CAB – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, a 

fim de:a) declarar canceladas as faturas de abril a julho de 

2014.b)Confirmar o refaturamento das contas pela requerida, para que as 

faturas canceladas passem a constar para o faturamento da média dos 

seis meses anteriores.c)condenar, ainda, a requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos do artigo 85 do 

CPC.d)Torno definitiva a decisão que concedeu a antecipação dos efeitos 

da tutela (fls.30/31).Transitado em julgado, não havendo o cumprimento 

voluntário da condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 997512 Nr: 22411-09.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Clinica Dietética Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSSE 

S/A - GRUPO ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO DA SILVA 

CAMPOS - OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Materiais 

e Morais promovida por Clínica Dietética Ltda. em desfavor de Centrais 

Elétricas Matogrossenses S/A., a fim de:a)condenar a requerida ao 

pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 

(vinte mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data 

desta sentença e acrescido de juros de 1% ao mês a partir da data do 

evento danoso (Súmula 54/STJ). b)condenar a requerida ao pagamento de 

indenização por danos materiais, no valor de R$ 18.080,29 (dezoito mil e 

oitenta reais e vinte e nove centavos), a ser corrigido monetariamente pelo 

INPC desde o desembolso (Súmula 43/STJ) acrescido de juros de 1% ao 

mês a partir da citação. c)condenar, ainda, a requerida ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que 

fixo em 12% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85 do 

CPC.Transitado em julgado, não havendo o cumprimento voluntário da 

condenação, manifeste a autora o interesse na execução da 

sentença.Deixo de atender a ordem cronológica de processos conclusos, 

considerando que o rol do art. 12, § 2º do CPC/2015 é exemplificativo e a 

necessidade de cumprimento da Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1036131 Nr: 39657-18.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZIA HELENA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAB - CONCESSIONARIA DE SERVIÇOS 

PUBLICO DE AGUA E ESGOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDA ALVES CARDOSO 

- OAB:9494, GISELA ALVES CARDOSO - OAB:7725/MT

 Posto isto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a Ação de Indenização por Danos Morais 

ajuizada por Luiza Helena dos Santos em desfavor de CAB Cuiabá S/A, a 

fim de:a) declarar canceladas as faturas anteriores a padronização da 

agua.b)condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescido de 

juros de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54/STJ). 

c)condenar, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 12% sobre o 

valor da condenação, nos termos do artigo 85 do CPC.d)Torno definitiva a 

decisão que concedeu a antecipação dos efeitos da tutela.Transitado em 
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julgado, não havendo o cumprimento voluntário da condenação, manifeste 

a autora o interesse na execução da sentença.Deixo de atender a ordem 

cronológica de processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 

2º do CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da 

Meta estabelecida pelo CNJ.P. R. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 973069 Nr: 10716-58.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX WILLIAN PEREIRA 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: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Morais 

proposta por Max Willian Pereira da Silva em desfavor de Energisa Mato 

Grosso – Distribuidora de Energia S/A., tão somente para declarar a não 

responsabilidade do autor pelos débitos em aberto da UC nº 3201724, 

referente aos meses de julho, agosto e setembro de 2009, bem como os 

meses de janeiro e julho de 2010, e no mês de julho de 2012, 

desvinculando-os do imóvel, vinculando-os ao consumidor que usufruiu do 

serviço.Condeno a requerida ao pagamento de custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da causa.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.: 1000887 Nr: 23847-03.2015.811.0041

 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: MARIA GISELE DE ALMEIDA, CRESCÊNCIO CORNELIO 

DE ARRUDA, ANDREIA DE ALMEIDA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSE S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEVELIN FERREIRA DOS REIS - 

OAB:OAB/MT 17039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A

 Com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial formulado na Ação 

de Inexistência de Débito e Danos Morais proposta por Maria Gisele de 

Almeida, Crescencio Cornelio de Arruda e Andréia de Almeida Arruda em 

desfavor de CEMAT – Centrais Elétricas Matogrossenses S/A. tão 

somente para declarar indevido o débito ora em debate nestes autos no 

valor de R$ 1.380,38 (um mil trezentos e oitenta reais e trinta e oito 

centavos), na unidade consumidora 222227703, referente a aplicação da 

multa, devendo ser providenciada a fatura tão somente do consumo do 

mês em referencia..Condeno a requerida ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 15% do valor da 

causa.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 da Parte Requerida

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1088033 Nr: 5214-07.2016.811.0041

 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: FELIPE ANTONIO RODRIGUES

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5.736-O/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação da Parte 

Requerida para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de cumprimento 

de sentença protocolado nos autos.

 Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1142759 Nr: 28586-82.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO ROBSON PINHEIRO DOS SANTOS

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

SEGURO S/A

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

OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Fernando Cesar 

Zandonadi - OAB/MT 5736 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 90/93 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1037457 Nr: 40311-05.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE GALDINO FILHO

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

SEGURO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA SANTOS - OAB:20.167, 

MARCIO RIBEIRO ROCHA - OAB:13281/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr.ª Lucimar Cristina 

Gimenez Cano - OAB/MT 8.506 - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de proceder à intimação do 

advogado da parte requerente para, no prazo de cinco (05) dias, se 

manifestar sobre petição de fls. 171/178 protocolada pela parte requerida 

referente ao cumprimento de sentença.

Larissa G. O. Ramos – Estagiária.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1333890 Nr: 16431-76.2018.811.0041

 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: LOENI BAÚ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO VAZ NETO PAIS - 

OAB:66.983/RS, SANDRO A. L. SANTOS - OAB:96.462/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com 

Compensação por Dano Extrapatrimonial ajuizada por Loeni Baú em 

desfavor de Estado de Mato Grosso.

O processo foi distribuído para o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande 

do Sul, todavia, por meio da decisão de fls. 32/33, houve declínio da 

competência, tendo em vista se tratar do Estado de Mato Grosso como 

parte do processo.

Assim, considerando que a fazenda pública estadual é parte integrante do 

feito, declino da competência para o processamento e julgamento do feito 

e determino sua remessa a uma das Varas Especializadas da Fazenda 

Pública, com as baixas e comunicações de estilo.
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ADVIRTO a Central de Distribuição, para que adote maiores cautelas nas 

distribuições dos processos, observando-se as partes e as 

competências, a fim de se evitar conclusões equivocadas e atrasos na 

prestação jurisdicional.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 990739 Nr: 18829-98.2015.811.0041

 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: CARLA ROBERTA NETTSON GALANTE

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE DOMINGUES DE GODOI 

NETO - OAB:160365 OAB/RJ, TAIS GONÇALVES MELADO OLIVEIRA - 

OAB:8524/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 Vistos, etc.

Considerando os princípios da economia e da celeridade processual, uma 

vez que o processo não se trata somente de ação indenizatória, sendo 

que a demanda versa a respeito de rescisão de contrato de fiança, nos 

termos do provimento n.º 004/2008/CM, devolvam-se os autos para o juízo 

da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, 

para o devido processamento do feito, com as baixas e anotações 

necessárias.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1336720 Nr: 17115-98.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIONEY DIAS EVANGELISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEL - INSTITUTO EUVALDO LODI/NÚCLEO 

REGIONAL DE MATO GROSSO, NIVALDO DE ALMEIDA CARVALHO 

JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILENE DIAS VIRMIEIRO 

BALBINO - OAB:9625/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Dioney Dias Evangelista 

em face de IEL – Instituto Euvaldo Lodi/Núcleo Regional de Mato Grosso.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença 

concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do 

embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a 

atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, tendo em vista a 

ausência de probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo.

Assim, recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO.

Intime-se o exequente, ora embargado, para impugnar os presentes 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 920, do Código 

de Processo Civil.

Apensem-se os autos aos de nº 5951-44.2015.811.0041 (cód. 962559).

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.: 1335041 Nr: 16706-25.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: N F TEIXEIRA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASA DO PADEIRO DE MATO GROSSO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO MAGALHAES - 

OAB:3237-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por N F Teixeira em face de 

Casa do Padeiro.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Consoante art. 919, § 1º do Código de Processo Civil, a atribuição de 

efeito suspensivo aos embargos à execução, exige a presença 

concomitante dos requisitos relativos: 1) o pedido expresso do 

embargante nesse sentido; 2) a presença dos requisitos para a 

concessão da tutela de urgência – probabilidade do direito e perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo; e 3) que a execução já esteja 

garantida por penhora, depósito ou caução suficiente.

Compulsando os autos, verifica-se que inexiste amparo legal para a 

atribuição do efeito suspensivo aos presentes embargos, visto que não 

houve o pedido expresso da parte embargante para a sua concessão.

Assim, recebo os presentes embargos SEM EFEITO SUSPENSIVO.

Intime-se o exequente, ora embargado, para impugnar os presentes 

embargos no prazo de 15 (quinze) dias nos termos do art. 920, do Código 

de Processo Civil.

Apensem-se os autos aos de nº 6430-37.2015.811.0041 (cód. 959314).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 1007019 Nr: 26352-64.2015.811.0041

 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: SELMA MARA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MALU VEÍCULOS - ME, JOAQUIM DA COSTA 

LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ FARIA - 

OAB:10.917-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dr. Gezuino Catarino da Cruz 

- OAB/MT 10.620 - OAB:, Dr. Rodrigo Batista da Silva - OAB/MT 7.697 

- OAB:

 Vistos, etc.

Antes de qualquer manifestação, intimem-se as partes para, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifestarem-se a respeito do interesse na produção de 

provas, requerendo o que entender de direito.

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Olinda de Quadros Altomare Castrillon

 Cod. Proc.: 996156 Nr: 21722-62.2015.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MATEUS CASSIO LOPES DE LIMA, CHRISTIANE DE 

CASSIA LOPES DE LIMA, TIAGO CASSIO LOPES DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE AUGUSTO DA SILVA CURVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATEUS CASSIO LOPES DE 

LIMA - OAB:19495/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANDRÉ TRECHAUD E 

CURVO - OAB:6605/MT, WILLIAN KHALIL - OAB:6.487/MT

 Vistos, etc.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito da impugnação ao levantamento dos valores depositados 

judicialmente, 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.: 979267 Nr: 13708-89.2015.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSVM, GLEIDE BISPO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAM LINHAS AÉREAS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO PROENÇA - OAB:15.440 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:19023-A 

OAB/MT

 Vistos, etc.

Ciente do acórdão anexado à mídia de fls. 209.

Cumpra-se conforme determinado.

Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se 

a respeito do cumprimento voluntário da obrigação, requerendo o que 

entender de direito.

Decorrido o prazo e com a manifestação, certifique-se e voltem-me 

conclusos.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026986-72.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HUMBERTO AFFONSO DEL NERY (ADVOGADO(A))

ELIS REGINA GOMES TEIXEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos n.º:1026986-72.2017.8.11.0041 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 – 10941190), 

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

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1038523-65.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ESDRAS SIRIO VILA REAL (ADVOGADO(A))

DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS CAMELOS DO SHOPPING POPULAR (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1038523-65.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada por Diego de 

Oliveira Rodrigues em desfavor de Associação dos Camelôs do Shopping 

Popular Os requeridos foram devidamente citados, não tendo apresentado 

contestação tempestivamente, razão pela qual decreto a sua revelia. Não 

obstante a revelia da parte requerida, que traz a presunção da veracidade 

dos fatos articulados, observa-se que os documentos encartados com a 

inicial não são provas suficientes da alegação do autor, mostrando-se 

como necessário a dilação probatória para que sejam esclarecidos os 

fatos narrados, em especial a falha na prestação de serviço dos 

requeridos e os danos morais alegados e sua extensão. Considerando o 

que dispõe o art. 370 do CPC, DESIGNO a audiência de Instrução para o 

dia 20/03/2019 às 16:00 horas, para o depoimento pessoal da parte 

autora, além da oitiva de testemunhas, observando o limite de três 

testemunhas, independente de prévia apresentação de rol. Nos termos do 

art. 455 do Código de Processo Civil, cabe ao advogado da parte informar 

ou intimar a testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da 

audiência designada, dispensando-se a intimação do juízo. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Olinda de Quadros Altomare Castrillon Juíza de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1021525-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PABLO JOSE MELATTI (ADVOGADO(A))

SEBASTIAO AUGUSTO CORREA DE MORAES (ADVOGADO(A))

FERNANDA PAREJA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ROBERTO AMUY (RÉU)

Magistrado(s):

OLINDA DE QUADROS ALTOMARE CASTRILLON

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 11ª Vara Cível Comarca 

da Capital GABINETE Autos nº 1021525-22.2017.811.0041 Vistos, etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por SESI – Serviço Social da 

Indústria/Departamento Regional de Mato Grosso em desfavor de Paulo 

Roberto Amuy. Sustenta a parte autora que 05/07/2016, às 09h20min, 

aproximadamente o Requerente trafegava com seu caminhão marca 

MERCEDES BENZ, modelo, placa ABD-5295 pela Rua dos Operários, 

Centro em Cáceres-MT, quando ocorreu o abalroamento no veiculo 

Sandero, Placa NPF-8141 de propriedade do SESI, ora Requerente, que 

estava estacionado, o que ocasionou diversos danos no veiculo, que 

reparados atingem a quantia atualizada de R$ 1.495,54(hum mil, 

quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). 

Notificado, o requerido manteve-se inerte e não pagou o conserto do 

veiculo. Diante disso, requer a condenação do requerido ao ao pagamento 

relativo aos prejuízos sofridos no valor de R$ 1.495,54(hum mil, 

quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). 

Citada (ID 12701684), a requerida manteve-se inerte. Manifestação da 

parte autora, requerendo o julgamento antecipado da lide conforme ID 

12724357. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Fundamento. DECIDO. 

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por SESI – Serviço Social da 

Indústria/Departamento Regional de Mato Grosso em desfavor de Paulo 

Roberto Amuy onde busca o autor receber a importância de R$ 

1.495,54(hum mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e cinquenta e 

quatro centavos). A requerida devidamente citada, não apresentou 

contestação, razão pela qual decreto-lhe a revelia e verificando que a 

matéria é unicamente de direito, não havendo necessidade de se produzir 

provas em audiência, passo ao julgamento da lide, na forma prevista no 

artigo 355, incisos I e II, do Código de Processo Civil. Ora, cediço que os 

efeitos da revelia geram presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. Entretanto, trata-se de presunção relativa, que pode ser 

infirmada de acordo com os elementos dos autos. Não obstante a revelia 

da parte ré, que traz a presunção da veracidade dos fatos articulados, 

observa-se que os documentos encartados com a inicial são provas 

suficientes da alegação do autor. Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL 

- DECISÃO MONOCRÁTICA - SEGUIMENTO NEGADO - MANIFESTA 

IMPROCEDÊNCIA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C COBRANÇA E 

INDENIZAÇÃO - REVELIA - EFEITOS - DOCUMENTOS QUE ATESTAM A 

EXISTÊNCIA DE DÍVIDA - AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO - 

VALORES DEVIDOS - SENTENÇA MANTIDA - SEGUIMENTO NEGADO - 

ART. 557, CAPUT, DO CPC. Julga-se monocraticamente a apelação 

quando é clara sua improcedência. É relativa a presunção de veracidade 

provocada pela revelia. No entanto, quando presentes documentos que 

atestam a existência da dívida e eles não são impugnados tampouco é 

comprovado o adimplemento, os valores são devidos. (TJMT, AgR, 

131061/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/10/2014, Data da publicação no 

DJE 13/10/2014. ) Sendo hipótese de revelia, para que a matéria de fato 

não seja reputada verdadeira, necessária que haja prova em sentido 

contrário às alegações do autor ou circunstâncias que afastem a 

presunção de veracidade. Na hipótese em discussão, todas as arguições 

mencionadas na petição inicial são matéria de fato e, portanto, 

presumem-se verdadeiras, inexistindo qualquer indício ou circunstâncias 

de que não sejam verdadeiras as alegações, não sendo permitida 

conclusão diversa da que os fatos realmente tenham ocorrido conforme 

por ele alegados. O contrato de prestação de serviços e o extrato da 

conta são provas suficientes da veracidade da tese apresentada na 

exordial. Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do Código de Processo 

Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente Ação de 

Cobrança ajuizada por SESI – Serviço Social da Indústria/Departamento 

Regional de Mato Grosso em desfavor de Paulo Roberto Amuy e condeno 
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a requerida ao pagamento no valor de R$ 1.495,54(hum mil, quatrocentos 

e noventa e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), acrescidas de 

correção monetária pelo INPC a partir da citação, juros de 1% ao mês a 

partir do vencimento das parcelas. Condeno a requerida ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% 

sobre o valor da condenação. Transitado em julgado, não havendo o 

cumprimento voluntário da condenação, manifeste o autor o interesse na 

execução da sentença. Deixo de atender a ordem cronológica de 

processos conclusos, considerando que o rol do art. 12, § 2º do 

CPC/2015 é exemplificativo e a necessidade de cumprimento da Meta 

estabelecida pelo CNJ. P. R. I. C. Olinda de Quadros Altomare Castrillon 

Juíza de Direito

1ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024310-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENER MATEUS ALVES GOMES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DESPACHO 

Processo: 1024310-20.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: DENER MATEUS ALVES 

GOMES Vistos. Da análise dos autos, verifica-se que a parte devedora 

não foi constituída em mora, haja vista que a notificação extrajudicial não 

foi recebida no endereço constante no contrato, tendo sido devolvida com 

a informação “AUSÊNTE”. Não obstante a apresentação do edital de 

protesto de Id. 15336145, a jurisprudência já se firmou na necessidade do 

esgotamento dos atos para notificação no local onde mora o devedor, bem 

como de seu efetivo recebimento. Senão, vejamos: “AGRAVO 

REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM NECESSIDADE. CONSONÂNCIA 

COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Entendimento 

assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 2. Conclusão do 

acórdão recorrido que se encontra no mesmo sentido da orientação deste 

Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO.” (AgRg no AREsp 501.962/RS, Rel. Ministro PAULO DE 

TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe 

16/03/2015). “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 

ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. PROVA DO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. 

NECESSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO PROFERIDO EM CONSONÂNCIA 

COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. 1. Assentado no 

acórdão estadual que a comunicação foi encaminhada ao endereço, mas 

não houve recebimento, pois estava ausente o devedor. Súm. 7/STJ. 2. 

Entendimento assente deste Superior Tribunal no sentido de que, para a 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem. 3. Conclusão do acórdão recorrido 

como de seu efetivo recebimento que se encontra no mesmo sentido da 

orientação deste Superior Tribunal. Súmula 83/STJ. 4. Agravo regimental a 

que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 416.645/SC, Rel. Ministro LUIS 

FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 

24/02/2014). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA - MORA NÃO CARACTERIZADA - 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1.“ Ausente comprovação de recebimento da notificação 

extrajudicial no endereço declinado no contrato, pelo devedor ou por 

terceiros, resta prejudicada a configuração da mora” (TJMT – 2ª Câm. 

Cível – Ag 70612/2015 – Rel. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – j. 

24/06/2015, Publicado no DJE 30/06/2015).” (TJMT, Ap 55490/2017, DESA. 

NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 01/08/2017, Publicado no DJE 08/08/2017). 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - COISA 

JULGADA MATERIAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA 

MORA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ENTREGA REALIZADA NO 

ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR- VALIDADE - PRESCINDIBILIDADE 

DE RECEBIMENTO PESSOAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO POR 

AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE - MANUTENÇÃO - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA PARTE AUTORA - 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROTELATÓRIOS - DECOTE DA 

MULTA ARBITRADA NO PRIMEIRO GRAU. - Nas hipóteses de sentenças 

terminativas, a autoridade da coisa julgada prevalece apenas no seu 

aspecto formal, na direção de inviabilizar a discussão do mesmo tema 

naquela lide, pelo que os seus efeitos não atingem outros processos. - 

Havendo prova de que a constituição da parte Devedora em mora se deu 

por meio de notificação extrajudicial, enviada e recebida no endereço por 

ela informado, no momento da celebração do Contrato, considera-se 

regular a comprovação de sua constituição em mora, sendo 

desnecessária que a entrega seja feita pessoalmente ao Recorrido. - Não 

sendo cumprida a medida liminar de busca e apreensão do bem, por 

ausência de localização, e não tendo a parte Credora indicado novo 

endereço para a diligência ou requerido a conversão do feito em Depósito 

ou Execução, correta a extinção do processo, por ausência de condição 

de procedibilidade. - A extinção da ação de busca e apreensão, sem 

análise de mérito, por desídia da Autora, implica na sua condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor do Advogado da Ré. - 

Não caracterizado o intuito protelatório dos Embargos de Declaração, a 

multa arbitrada no Juízo de origem, com fundamento no art. 1.026, §2º, do 

CPC/2015, deve ser afastada.” (TJMG, Relator(a): Des. (a) Roberto 

Vasconcellos, Data de Julgamento: 05/10/2017, Data da publicação da 

súmula: 10/10/2017). Desta feita, faculto a parte requerente o prazo 

improrrogável de 15 dias para emendar a petição inicial, trazendo aos 

autos a comprovação da constituição em mora da parte devedora, sob 

pena de extinção do feito. Cumpra-se. CUIABÁ, 18 de setembro de 2018. 

Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013954-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DO 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: 1013954-63.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO (Verifiquei que as 

custas iniciais foram recolhidas. Paulo) Vistos... Recebo a emenda a inicial 

IDs: 13796250, 13796269 e 13796273. Compulsando os autos, verifico 

que a tentativa de notificação extrajudicial contida no ID 13326541 restou 

prejudicada, já que a entrega não pode ser efetivada devido ao motivo 

“ENTREGA N AUTORIZADA”. A autora então procedeu a notificação por 

meio de instrumento de protesto via edital, quando na verdade deveria 

procedê-lo com AR, contudo este (por edital) só é admitido depois de 

frustradas as tentativas de notificação pessoal do devedor. Nesse sentido 

a jurisprudência do TJMG: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - BUSCA E 

APREENSÃO - NOTIFICAÇÃO - PROTESTO EFETIVADO VIA EDITAL - 

IRREGULARIDADE - ENDEREÇO CONHECIDO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL - NECESSIDADE - MORA - NÃO COMPROVAÇÃO 

- AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR 

DO PROCESSO - EXTINÇÃO DO FEITO. O que importa para a constituição 

em mora é a entrega da carta pelo Cartório de Títulos e Documentos e o 

recebimento do aviso no endereço do devedor, não se exigindo sua 

assinatura no referido AR. Contudo, se foi lançado protesto do título, por 

edital, sendo conhecido o endereço do devedor, não resta comprovada a 

efetiva constituição em mora do devedor, o que revela a ausência de 

preenchimento dos pressupostos de constituição válida do processo, 

sendo, desse modo, imperativa a extinção do processo. Voto Vencido: 
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APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA DO DEVEDOR. PROTESTO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. 

REQUISITOS PRESENTES. PRELIMINAR REJEITADA. 1 - Não é obrigatória a 

notificação pessoal do devedor para constituí-lo em mora. Basta sua 

entrega no endereço declarado em contrato para se estabelecer a mora. 2 

- A notificação, por edital, do protesto do título, para o fim de constituição 

em mora do devedor, é válida, desde que frustrada a tentativa de 

notificação pessoal do devedor.” (Número do processo: AI 

10045130041945001 MG. Relator (a): Otávio Portes. Data do Julgamento: 

24/04/2014. Órgão Julgador: Câmaras Cíveis/ 16ª CÂMARA CÍVEL. Data da 

Publicação: 09/05/2014). Desta feita, intimo a autora para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos documento que comprove a 

constituição me mora da parte adversa, sob pena de extinção do feito. 

Cumpra-se. CUIABÁ, 3 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de 

Souza Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024882-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO VIEIRA 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: 1024882-73.2018.8.11.0041. REQUERENTE: OMNI FINANCEIRA 

S/A REQUERIDO: MARCIO VIEIRA DE CARVALHO Vistos... No ID 

14670564, determinou-se a redistribuição deste feito para esse juízo, já 

que a lide aborda questões referentes a operações realizadas por 

instituição financeira, subordinadas à fiscalização do Banco Central. 

Passo a análise da exordial. Consta no ID 14614970 termo de cessão de 

crédito, juntado com o intuito de comprovar a legitimidade da Omni em 

interpor a presente ação, contudo o anexo que acompanha o termo não 

elenca nenhum dos créditos cedidos, tornando impossível a comprovação 

de legitimidade. No que tange a tentativa de notificação extrajudicial 

contida no ID 14614983 faço constar que a jurisprudência pátria firmou-se 

no sentido de que em casos como este não houve o esgotamento dos 

meios para esse desiderato, nada impedindo o protesto com AR, não por 

edital, já que este (devedor) ainda não se encontra em lugar incerto, 

portanto, impedindo o deferimento da liminar por falta de pressuposto. 

Nesse sentido: TJMT - E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO - DECRETO-LEI N.º 911/69 - NOTIFICAÇÃO PESSOAL NÃO 

REALIZADA - DEVEDOR AUSENTE DE SUA RESIDÊNCIA NO MOMENTO DA 

TENTATIVA DE ENTREGA DE TELEGRAMA - PROTESTO DO TÍTULO - 

INTIMAÇÃO POR EDITAL - INVALIDADE INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DE QUE FORAM ESGOTADOS OS MEIOS PARA NOTIFICAÇÃO PESSOAL 

DO DEVEDOR - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1- O protesto 

realizado por edital não deve ser considerado válido, uma vez que a 

localização da devedora era conhecida, somente não se tendo realizado 

sua notificação pessoal por ela se encontrar ausente quando da tentativa. 

2- Inexistindo nos autos comprovação de que o credor esgotou todos os 

meios para notificar a devedora no endereço fornecido no momento da 

contratação, não se presta a constituir em mora o protesto e posterior 

intimação realizada por edital. 3- Não comprovada a mora, pressuposto 

processual de constituição e desenvolvimento regular da ação de busca e 

apreensão, deve ser extinto o processo, sem resolução de mérito. 

(APELAÇÃO Nº 54945/2017 - RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES 

FILHO) No mais, constato a ausência do recolhimento da guia referente as 

taxas e custas judiciais. Desta feita, intimo a autora para, no prazo de 15 

dias, emendar a inicial, acostando aos autos o anexo do termo de cessão, 

no qual comprove a cessão deste crédito e documento que comprove a 

devida constituição em mora da parte adversa, bem como promovendo ao 

recolhimento da guia retro mencionado e/ou, em sendo o caso, 

comprovando seu recolhimento, tudo sob pena de extinção. Cumpra-se. 

CUIABÁ, 3 de setembro de 2018. Paulo Sergio Carreira de Souza Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822164 Nr: 28345-16.2013.811.0041

 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): ELAINE LESCANO DE MORAIS, ANTÔNIO 

CARLOS DA SILVA TADANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ AUGUSTO MALHEIROS 

ABREU CAVALCANTI - OAB:OAB/MT 18.806, MIKAEL AGUIRRE 

CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONORIO DE 

CASTRO - OAB:3541-B

 ,Verifico do extrato em anexo que o referido procedimento sobejou 

inexitoso.No que tange ao requerimento de penhora de bens que 

guarnecem a residência da executada, é sabido que aa espécie, a 

penhora de bens domésticos de pouca monta e de comercialização e 

alienação reduzidas, frustra a própria satisfação do crédito e viola o 

mínimo existencial, inerente à pessoa da Executada, uma vez que inexiste 

nos autos informação da existência de quaisquer bens passíveis de 

penhora.Assim, dada à excepcionalidade da penhora, INDEFIRO tal 

requerimento.Quanto ao requerimento de penhora dos direitos acerca do 

veículo descrito às fls. 129, INDEFIRO, nada impedindo que a parte, caso 

assim entenda, faça a averbação premonitória.Outrossim, procedo, ainda, 

pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de 

renda e bens dos executados, vejamos os precedentes jurisprudenciais 

sobre o assunto:,Consigno que as declarações foram regularmente 

arquivadas em pasta própria, na secretaria deste Juízo Especializado 

(Pasta de documentos Sigilosos XXXIX). Por derradeiro, intimo o 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito e/ou indique bens passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 

dias e/ou requeira o que entender de direito, no mesmo prazo,, em 15 

(quinze) dias, não requerer a adjudicação nem indicar outros bens 

penhoráveis;V - quando concedido o parcelamento de que trata o art. 

916.” (...)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 DOS 

EXECUTADOS.Cumpra-se.Com efeito, intimo o exequente para que se 

manifeste acerca da pesquisa realizada neste feito e/ou indique bens 

passíveis de serem penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo, sob pena de extinção.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 924079 Nr: 45923-55.2014.811.0041

 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): EWERTON LUIZ CONCEICAO - ME, EWERTON 

LUIS CONCEICAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

A manifestação do Banco às fls. 96, não encontra respaldo no caderno 

processual.

Desta feita, DELA NÃO CONHEÇO e, via de consequência cumpra-se o 

disposto às fls.94, arquivando-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 791140 Nr: 45212-21.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO GMAC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE MALAQUIDAS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a inércia do exequente certificada às fls. 115 e, inexistência de bens 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 197 de 620



passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o presente feito nos termos 

do art. 921 do Código de Processo Civil.

 Sem prejuízo, INDEFIRO/NÃO CONHEÇO, desde já, eventual requerimento 

de desarquivamento para realização de novas pesquisas, haja vista seu 

esgotamento pelo juízo, portanto, o retorno do caderno processual à 

secretaria, deverá ocorrer somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) 

EXECUTADO(S), sob aplicação da multa no montante de 20% do valor da 

causa em favor do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 14213 Nr: 2509-37.1996.811.0041

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:8.123/PR, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 Vistos, etc.

Vislumbra-se dos autos que ante o decurso do tempo, é evidente que o 

requerimento de fls. 331 sobejou prejudicado.

Outrossim, vê-se dos autos que foram realizadas TODAS as pesquisas 

pertinentes com o fito de localizar bens passíveis de serem penhorados, 

contudo, sem sucesso, razão pela qual determinou-se a SUSPENSÃO DO 

FEITO às fls. 327.

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.: 870732 Nr: 10110-64.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO DOS SANTOS FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:18733-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados estes autos n° 10110-64.2014.811.0041, código 

870732 que move PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 

em face de FÁBIO DOS SANTOS FEITOSA.Trata-se de Ação de Execução 

por Título Extrajudicial ajuizada por PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO LTDA em face de FÁBIO DOS SANTOS FEITOSA, ambos 

qualificados nos autos em referência.O executado foi regularmente citado 

às fls. 63, tendo sido efetuadas as pesquisas de bens de fls. 69/71 e 

76/77, onde foi possível constatar a existência de um veículo.Às fls. 88 na 

data de 08 de fevereiro de 2018 o exequente foi intimado via DJE para se 

manifestar acerca da pesquisa Renajud, sob pena de extinção por 

manifesto desinteresse, bem como pessoalmente às fls. 93, porém, 

quedou-se silente.Posto isso, a extinção do feito por manifesto 

desinteresse é a medida que se impõe.Nesse sentido:APELAÇÃO CÍVEL – 

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO 

POR ABANDONO DA CAUSA (CPC, ART. 267, III) – SITUAÇÃO DE 

ABANDONO PROCESSUAL CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. É correta a decisão que extingue o processo, 

sem resolução do mérito, por abandono de causa (CPC, art. 267, III), 

quando a parte autora é regularmente intimada, mas não imprime, no 

processo, o seu regular andamento. 2. A extinção do feito, de ofício, pelo 

magistrado, prescinde da manifestação do réu, se este não foi citado, não 

se aplicando a Súmula nº 240 do STJ. (Ap. Cível, 108307/2013 TJMT, 

DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 01/04/2014, Data da publicação no DJE 07/04/2014) Pelo 

exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO e DECLARO 

EXTINTA esta Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por 

PRIMO ROSSI ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em face de FÁBIO 

DOS SANTOS FEITOSA, o que faço com amparo legal no artigo 485, inciso 

III, do CPC.Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações 

e baixas de praxe.P.I. Cumpra-se.Cuiabá, 26 de setembro de 2018.Dr. 

Paulo Sergio Carreira de Souza.Juiz de Direito(Autos cód. 870732)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 734989 Nr: 31328-56.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. FABIO DE CAMPOS, ERLON FÁBIO DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, DEFIRO o 

pleito de fls. 55 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.: 851093 Nr: 54080-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMAZÉM COMÉRCIO DE UTILIDADES 

DOMÉSTICAS LTDA, REINALDO DE BARROS

 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:

 Vistos, etc.

Ante a juntada da declaração de fls. 119Vº, verifico que o requerimento 

formulado pelo exequente merece guarida, desta feita, proceda-se à 

anotação na capa e demais registros quanto a alteração no pólo ativo, 

com a inclusão de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.

Ademais, intimo a IRESOLVE para manifestar quanto as pesquisas 

realizadas no Renajud, Anoreg e DRF em 15 dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, ante a inexistência de bens 

desembaraçados passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o feito nos 

termos do art. 921 do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826106 Nr: 32061-51.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO DE MESQUITA VERGANI, FLAVIA 

GETTERT BUSETTI VERGANI, LUIZ CLAUDIO VERGANI, LUCIA MARIA DE 

MESQUITA VERGANI, LCVM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:56.918, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:16.694-A
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 Vistos, etc.

Não obstante ao requerimento de fls. 176, vislumbra-se dos autos que o 

exequente não se manifestou acerca das pesquisas realizadas neste feito 

às fls. 94/123, assim, INTIMO-O para que dê prosseguimento ao feito, no 

prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos para extinção, haja 

vista a devolução do A.R de fls. 164.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 826108 Nr: 32063-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCMV COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, LUIZ 

CLAUDIO VERGANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIR - 

OAB:22819/PR, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A MT, 

MARCELO ZAINA DE OLIVEIRA - OAB:15935

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 135, haja vista que se encontra divorciado 

da realidade dos autos.

No mais, intimo o exequente para que se manifeste acerca das pesquisas 

realizadas neste feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção.

Em caso de inércia, intime-se via correio, para cumprir em 05 dias, com a 

mesma admoestação.

Após, com o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos para 

deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 117319 Nr: 6290-23.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS SUARES SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO BORGES - 

OAB:1.056/MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, 

MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, tenho que o título de crédito tem como garantia uma moto 

YBR, portanto, sobre ela deve recair a penhora, outrossim, na pesquisa 

realizada, somente foi encontrado um bem imóvel, com sérios indícios de 

se tratar de bem de família, assim, intimo-o para prazo de 15 dias, 

manifestar-se.

SALIENTO, que diante dos fatos acima o prosseguimento dos atos 

expropriatórios do imóvel, dar-se-á por sua conta e risco.

Após, conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1015814 Nr: 30035-12.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDES GONÇALVES SODRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245, FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, FLAVIO NEVES COSTA - OAB:12.406-A 

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

MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Defiro a alteração do polo ativo da ação, procedendo as alterações 

devidas para o FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI.

Intimo o Fundo, para no prazo de 15 juntar substabelecimento em favor do 

causídico Fernando Augusto Vieira de Figueiredo, bem como, no mesmo 

prazo, acostar aos autos a publicação do edital de citação de forma legível 

e, se manifestar acerca das pesquisas de bens realizadas no presente 

feito, indicando bens passíveis de serem arrestados/penhorados, tudo 

sob pena de suspensão do feito.

Decorrido o prazo e, não havendo manifestação do exequente no que 

tange as pesquisas realizadas em epígrafe, 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 DO 

EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA 

PROPRIEDADE DA EXECUTADA.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 743285 Nr: 40239-57.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. P. B. TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, 

MARCELO PAES DE BARROS, JULIANA T. MANZIONE PAES DE BARROS

 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. Proceda-se à juntada da petição constante da capa dos autos 

(Protocolo nº 535393/2018 datada de 18/05/2018). Ademais, ante o 

resultado da pesquisa de fls. 82/83, é evidente que o requerimento 

constante da capa dos autos sobejou prejudicado. Desta feita, 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. Com 

efeito, procedo à pesquisa junto ao INFOJUD para obtenção das últimas 

declarações de renda e bens do(s) executado(s), vejamos os 

precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: (...) Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXIX). Com efeito, intimo o exequente para que se manifeste acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indique bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que entender de direito, 

no mesmo prazo, sob pena de SUSPENSÃO. Decorrido o prazo sem 

manifestação, ante a inexistência de bens passíveis de penhora, 

SUSPENDO o feito nos termos do art. 921 do CPC/2015. Sem prejuízo, 

INDEFIRO, desde já, eventual requerimento de desarquivamento para 

realização de novas pesquisas, haja vista seu esgotamento pelo juízo, 

portanto, o retorno do caderno processual à secretaria, deverá ocorrer 

somente, no CASO DO EXEQUENTE INDICAR BENS DESEMBARAÇADOS, 

DE COMPROVADA PROPRIEDADE DO(S) EXECUTADO(S), sob aplicação 

da multa no montante de 20% do valor da causa em favor do Estado de 

Mato Grosso, nos termos do artigo 77, inciso III, do Código de Processo 

Civil. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 93394 Nr: 4843-73.1998.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILON FERNANDO WALTRICK BRANCO, 

ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, MÁRCIO RICARDO INTROVINI ZANATTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 Vistos etc...

Juntem-se as petições que se encontram na capa dos autos, protocolos 

688267/2018 e 1314445.

Tratam-se os autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizado por 

BANCO BRADESCO S/A em face de ODILON FERNANDO WALTRICK 
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BRANCO e ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, ambos qualificados nos autos 

em referência.

Verifica-se na petição a ser juntada que as partes entabularam acordo 

para quitação integral do débito, pleiteando pela extinção do feito.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de ODILON 

FERNANDO WALTRICK BRANCO e ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA, nos 

termos do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Insta salientar que não obstante o pleito de levantamento de alvará 

referente ao valor indisponibilizado da conta bancária do executado 

Odilon, indefiro, ante a ausência de determinação judicial nesse sentido.

Com efeito, no que tange ao pedido de baixa na penhora realizada sobre o 

imóvel matrícula 1/11.159 do 1º Ofício da Comarca de Tangará da Serra, 

intimo o exequente para providenciar a baixa da penhora no prazo de 15 

dias, comprovando nos autos mediante petição.

Após, ante a desistência ao prazo recursal, arquivem-se os autos com as 

anotações e baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1040203 Nr: 41736-67.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO JOSE AMARAL DE ALMEIDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8530-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de DIEGO JOSÉ AMARAL DE ALMEIDA 

ME, ambos qualificados nos autos em referência.

Verifica-se na petição de fls. 43 informação trazida pelo Banco de que a 

executada quitou o contrato em 09/03/2018, pleiteando pela extinção do 

feito.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de DIEGO JOSÉ 

AMARAL DE ALMEIDA ME, nos termos do artigo 924, inciso II, do Código 

de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 252751 Nr: 18555-52.2006.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO ANTUNES DA SILVA, ODECI 

TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUÍS ALVES - 

OAB:7432/MT, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - 

OAB:21678/PE, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo PEA 

1322286.

Tratam-se os autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

SICREDI EMPREENDEDORES em face de BENEDITO ANTUNES DA SILVA e 

ODECI TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA, todos qualificados nos autos em 

referência.

As partes entabularam acordo às fls. 151 pugnando pela suspensão do 

feito, o qual foi homologado às fls. 155.

Às fls. 166 a exequente pleiteou pela intimação do executado para adimplir 

a última parcela do acordo no valor de R$ 145,79, o que foi deferido às fls. 

169, onde determinou-se a citação pessoal do executado por meio do 

Oficial de Justiça.

Às fls. 172 a exequente pleiteou pela extinção do feito, renunciando ao 

crédito nos termos do artigo 924, inciso IV do CPC.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por SICREDI EMPREENDEDORES em face de 

BENEDITO ANTUNES DA SILVA e ODECI TEREZINHA RIBEIRO DA SILVA, 

nos termos do artigo 924, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1165683 Nr: 38241-78.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEN SILVA CICARONI ALBERICI - ME, 

CARMEM SILVIA CICARONI ALBERICI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCELO ALVARO CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:15445/O, MARCOS ANTONIO ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:OAB/MT 5.308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Junte-se a petição que se encontra na capa dos autos, protocolo 

1018530/2018.

Tratam-se os autos de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por 

BANCO BRADESCO S/A em face de CARMEN SILVA CICARONI ALBERECI 

ME e CARMEN SILVA CICARONI ALBERECI, todos qualificados nos autos 

em referência.

Verifica-se na petição a ser juntada que as partes entabularam acordo 

para quitação integral do débito, pleiteando pela extinção do feito.

Posto isso, JULGO e DECLARO EXTINTA esta Ação de Execução de Título 

Extrajudicial ajuizada por BANCO BRADESCO S/A em face de BANCO 

BRADESCO S/A em face de CARMEN SILVA CICARONI ALBERECI ME e 

CARMEN SILVA CICARONI ALBERECI, nos termos do artigo 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações e 

baixas devidas.

P. I. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 376730 Nr: 12818-63.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. T. MACHADO - ME, ADEMIRSON TEODORO 

MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO M. PINTO FILHO - 

OAB:1113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Tratam-se os autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada 

por SICOOB COOPERLOJA em face de A. T. MACHADO e ADEMIRSON 

TEODORO MACHADO.

Ante a inexistência de bens passíveis de serem penhorados, a exequente 

requereu a expedição de certidão de crédito para dar regular 

prosseguimento ao feito nos termos do provimento 84/2015-CGJ -MT, 

como se vê às fls. 101/102.

Pois bem.

Em primeiro lugar, indefiro a expedição da certidão em razão da 

SUSPENSÃO do Provimento nº 84/2014-CGJ, senão vejamos:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DEPARTAMENTO FUNAJURIS - Diárias de 

viagens deferidas e processadas. Coordenadoria Judiciária - Sexta 

Câmara Cível - Decisão do Relator - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

EXECUÇÃO - EXTINÇÃO - NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE 

PENHORA - PROVIMENTO N. 84/2014-CGJ/MT - LEI FEDERAL QUE 

ESTABELECE A SUSPENSÃO NESSES CASOS - VIOLAÇÃO AO ART. 791, 

III, DO CPC -PROVIMENTO DA CORREGEDORIA - ALTERAÇÃO DE ARTIGO 

DO CPC - INVIABILIDADE - NORMA HIERARQUICAMENTE INFERIOR 

-RECURSO PROVIDO - ART. 557, § 1º - A, CPC. Diante disso, por estar em 

manifesto confronto com jurisprudência dominante do STJ, dou provimento 

ao recurso, com sustento no art. 557, § 1º-A, do CPC, para cassar a 

sentença e determinar que os autos retornem à instância de origem para 

normal prosseguimento. Cuiabá, 3 de junho de 2015. - EXMO. SR. DES. 
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RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR).”

Ademais, ante a inexistência de bens passiveis de penhora, SUSPENDO o 

presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC (nos termos do § 

1º do referido artigo).

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 DA EXEQUENTE INDICAR 

BENS DESEMBARAÇADOS, DE COMPROVADA PROPRIEDADE DOS 

EXECUTADOS.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 465949 Nr: 33338-10.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TERRITORIO PROMOTORA DE CREDITO LTDA, 

MARCOS AURÉLIO IGNÁCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CUIABÁ

 Vistos, etc.

Vislumbro dos autos que não foi apontada nenhuma irregularidade na 

formação do presente feito às fls. 104, devendo este, portanto, ter regular 

prosseguimento, razão pela qual NÃO CONHEÇO dos pleitos de fls. 104 e 

107/108.

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 extinção.

Em caso de silêncio, INTIMO o exequente para que dê prosseguimento ao 

feito, no prazo de 15 dias, sob a mesma admoestação.

Decorrido o prazo e com a juntada do A.R, venham-me os autos 

conclusos para extinção.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 334440 Nr: 4943-76.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO POSTO COSTA VERDE LTDA, JOSÉ 

ROBERTO BORGES PORTO, IONE GERALDA GONTIJO BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ CAMPOS DAS 

NEVES RIBEIRO - OAB:12.560/MT, MARCOS ANTONIO ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:OAB/MT 5.308/A, Wilson Sanches Marconi - 

OAB:85.657/SSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...O exequente pugna na petição de fls. 100 pela realização de 

novo BacenJud, no entanto, em consonância com a mais abalizada 

jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização da ordem 

de fls. 51, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de nova consulta 

ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, INDEFIRO o 

referido pleito.Sobre o assunto, vejamos(...)Assim, depreende-se dos 

autos que foram esgotadas as diligências realizadas tanto pelo exequente, 

quanto por este Juízo Especializado visando à localização de bens 

passíveis de serem penhorados em nome dos executados, as quais 

restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 921 CPC(...)Posto isso, 

SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC 

(nos termos do § 1º do referido artigo).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 DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 435002 Nr: 13889-66.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARRAIS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 

LTDA, JOAQUIM DOMINGOS DOS PASSOS

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

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Em primeiro lugar, intimo o Banco para que traga aos autos a planilha 

atualizada do débito, bem como a matrícula atualizada do imóvel com as 

providências e anotações nos termos do art. 828 do Código de Processo 

Civil.

Em seguida, TUDO CUMPRIDO e comprovado nos autos, EXPEÇA-SE carta 

precatória à Comarca de PARANATINGA/MT, para PENHORA, 

AVALIAÇÃO, INTIMAÇÃO e demais atos expropriatórios, consignando o 

valor atual da dívida.

Para tanto, CONCEDO o prazo de 15 dias para a juntada do comprovante 

de diligência e demais custas de distribuição, que deverão ser 

comprovadas nos autos, sob pena de extinção. Saliento que o envio da 

missiva se dará via Malote Digital.

Cumprido, encaminhe-se e aguarde-se.

Caso contrário, intime-se via correio para cumprir em 05 dias com a 

mesma admoestação.

Desde já, saliento que manifestação de dilação de prazo e outra que não 

tenha o condão de solucionar a pendência acima, dará azo a aplicação da 

multa do artigo 77 do CPC., já que se trata de feito distribuído em 2010.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1295552 Nr: 6891-04.2018.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OZAIR ANTONIO ANTUNES

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

DO VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MANOEL PINTO 

FILHO - OAB:OAB/MT 1.113

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, insta consignar que em razão da defesa dos 

executados ter sido apresentada pela Defensoria Pública, na qualidade de 

Curador Especial, não há que se falar em custas processuais.

Ademais, intimo o embargado, por meio de publicação, via DJE, para 

impugnação no prazo de em 15 dias.

Havendo arguição de preliminares e/ou juntada de novos documentos, 

intime-se o embargante para manifestação no mesmo prazo.

Sem prejuízo, procedo à inclusão dos patronos do Banco no sistema 

Apolo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 450088 Nr: 22814-51.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB COOPERLOJA C.E.C.M DOS LOJISTAS DO 

VESTUÁRIO E CONFECÇÃO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZAIR ANTONIO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO M. PINTO FILHO - 

OAB:1.113/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Não obstante o decurso do prazo certificado às fls. 88, INTIMO a 

exequente para que se manifeste acerca das pesquisas realizadas neste 

feito, indique bens passíveis de serem penhorados, bem como traga o 

cálculo atualizado da dívida, no prazo de 15 dias e/ou requeira o que 

entender de direito, no mesmo prazo.

Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se o credor via correio com 

A.R para que promova ao andamento do feito, sob pena de extinção.

Com a juntada do A.R e ausência de manifestação, venham-me os autos 

conclusos.

Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 357687 Nr: 28040-08.2008.811.0041

 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): CAMBARROS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E 

DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA, WALDIR CECHET JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL MORAIS DALTRO - 

OAB:12134/MT

 Vistos etc...O exequente pugna na petição de fls. 1108/109 pela 

realização de novo BacenJud, no entanto, em consonância com a mais 

abalizada jurisprudência, ante a ausência de saldo quando da realização 

da ordem de fls. 75, ao ver deste Juízo Especializado, a realização de 

nova consulta ao sistema BacenJud é medida inócua, razão pela qual, 

INDEFIRO o referido pleito.Sobre o assunto, vejamos(...)Assim, 

depreende-se dos autos que foram esgotadas as diligências realizadas 

tanto pelo exequente, quanto por este Juízo Especializado visando à 

localização de bens passíveis de serem penhorados em nome dos 

executados, as quais restaram inexitosas, assim, dispõe o artigo 921 

CPC:“ Suspende-se a execução:I - nas hipóteses dos arts. 313 e 315, no 

que couber;II - no todo ou em parte, quando recebidos com efeito 

suspensivo os embargos à execução;III - quando o executado não possuir 

bens penhoráveis;IV - se a alienação dos bens penhorados não se 

realizar por falta de licitantes e o exequente, em 15 (quinze) dias, não 

requerer a adjudicação nem indicar outros bens penhoráveis;V - quando 

concedido o parcelamento de que trata o art. 916.” (...)Posto isso, 

SUSPENDO o presente feito, nos moldes do artigo 921, inciso III do CPC 

(nos termos do § 1º do referido artigo).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 DOS EXECUTADOS.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 345692 Nr: 15653-58.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRATOS COMERCIAL EXPORTADORA E 

IMPORTADORA LTDA, JOSE MARCIO SILVA RATTO

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

NEVES RIBEIRO - OAB:12560, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO 

- OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 origem:4001386-13.2013.8.26.0011, Relator: MARCOS RAMOS).De fato, 

vislumbra-se dos autos que foram exauridos os meios de pesquisas junto 

aos órgãos conveniados aos Tribunais com o propósito dar maior 

celeridade, efetividade ao processo e prestação jurisdicional, com a 

consequente satisfação do crédito do exequente, todavia, ante a 

inexistência de indícios de ocultação ou dilapidação patrimonial por parte 

dos executados e por tudo que dos autos consta, sobejou clarividente que 

o requerimento formulado pelo exequente às fls. 136/138 não merece 

prosperar, razão pela qual o indefiro.Por derradeiro, ante a inexistência de 

bens passíveis de serem penhorados, SUSPENDO o presente feito, nos 

termos do artigo 921, inciso III e §1º do CPC/2015.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 709686 Nr: 2592-28.2011.811.0041

 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): ODENIR RAMOS DE MOURA

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

11.340-A, JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - OAB:16.168-A/MT, 

SUE ELLEN BALDAIA SAMPAIO - OAB:11366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO FERREIRA GOMES 

FILHO - OAB:4330/MT

 Intimação do Banco para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento da guia de desarquivamento dos autos, sob pena de retorno 

do caderno processual a Central de Arquivo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1120250 Nr: 18870-31.2016.811.0041

 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): PAULO PEREIRA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11.546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: UBIRAJARA DE SIQUEIRA 

FILHO - OAB:OAB/MT 15714-O

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, ante o pleito de fls. 275 e vinculação dos valores no 

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, via DJE, para que se manifeste no prazo de 15 

dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, retornem-me os autos conclusos para expedição do Alvará em 

nome de MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO, CPF Nº 057.954.368-44, 

AGÊNCIA Nº 2725-1, CONTA CORRENTE Nº 0003898-9, BANCO 

BRADESCO S/A (Poderes - fls. 14 e 15).

Empós, em caso de silêncio, ante o término da prestação jurisdicional, 

arquivem-se os autos com as formalidades de praxe.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 804390 Nr: 10856-63.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALÉRIA PINHEIRO DOS SANTOS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Ante a vinculação informada às fls. 153, 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.

Após, conclusos para expedição do Alvará em favor da DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ nº 02.528.193/0001-83, 

Agência nº 3834-2, Conta Corrente nº 1041050-3, Banco do Brasil S/A 

(dados – fls. 113).

Após, arquivem-se os autos com as formalidades de praxe, PROCEDENDO 

o Sr. Gestor as medidas necessárias, conforme orientação da CGJ, para o 

recolhimento de 30% das custas devidas pelo Banco.

 Cumpra-se.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 823641 Nr: 29730-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAIMUNDO NONATO FERREIRA DA SILVA

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:206.339/SP, JOSE MARTINS - OAB:84.314/SP

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, com o fito de evitar a desvalorização do montante 

bloqueado às fls. 195/198 procedo à transferência para a Conta de 

Depósitos Judiciais e, não obstante o teor do Ofício nº 47/2016-DDJ e 

Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para 

regularização e vinculação dos valores contidos nos ID informado no 

extrato em anexo.

Ademais, remetam-se os autos à contadoria do Juízo com o fito aferir o 

débito/crédito em favor das partes nos termos da sentença de fls. 

107/116, observando o valor já existente na conta dos depósitos judiciais 

e bacenjud, extrato que segue.

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.: 375805 Nr: 11979-38.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO DE RUI BUENO FERRAZ, ZEINE APAZ FERRAZ

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

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA APAZ FERAZ - 

OAB:13.380, RUI BUENO FERRAZ - OAB:9.256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON MATEUS DIAS - 

OAB:17617, FLÁVIO LÚCIO SANTANA DE OLIVEIRA - OAB:16.751/MT, 

GLAUBER COSTA PONTES - OAB:18772, Klivia Hanne Siqueira Dias - 

OAB:38.309/GO, LUIZ EDUARDO FERESIN DE ABREU - OAB:39892, RUY 

AUGUSTUS ROCHA - OAB:21.476/GO, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:15.600/MT

 Prioridade – Idoso

 Vistos, etc.

Ante a vinculação do montante de fls. 587, nos termos do Provimento nº 

68/2018 – CNJ e, em virtude da uniformização dos procedimentos 

referentes ao levantamento de depósitos judiciais e, com o fito de 

assegurar o resultado útil do processo, o deferimento de levantamento de 

depósitos judiciais (decisões monocráticas e colegiadas) condicionam-se 

necessariamente à intimação da parte adversa para manifestação.

 Assim, intimo as partes, via DJE, para que se manifestem no prazo de 15 

dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, venham-me os autos conclusos para expedição do necessário 

Alvará Judicial em favor de Ferraz & Ferraz Sociedade de Advogados – 

EPP, CNPJ nº 25.163.299/0001-26, Agência nº 0810, Conta Corrente nº 

59.666-1, Banco Cooperativo Sicredi S.A (748) e extinção do feito nos 

termos do art. 924, inciso II do CPC/2015.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1005138 Nr: 25598-25.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE DA SILVA DIAS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S.A, BANCO PANAMERICANO 

S/A, BANCO SANTANDER S/A

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

OAB:8.920-B/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, DENNER B. MASARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245-A, EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B/MT

 Vistos, etc.

Em primeiro lugar, ante a concordância da causídica às fls. 347 e fls. 348, 

DECLARO QUITADOS os HONORÁRIOS advocatícios em favor de 

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO.

Quanto aos honorários já depositados (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 as partes, via DJE, para que se manifestem em 15 dias.

Ressaltando, ainda, que o efetivo levantamento somente realizar-se-á 2 

(dois) dias úteis após o decurso do prazo estabelecido para interposição 

de eventual recurso.

Após, ante a apresentação dos dados bancários da causídica do 

requerente às fls. 348, procedo à expedição do necessário Alvará Judicial 

em favor de FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO – ME, CNPJ Nº 

20.437.144/0001-17, AGÊNCIA Nº6879, CONTA CORRENTE Nº 16087-4, 

BANCO ITAÚ S/A (341).

Em seguida, em caso de silêncio, arquivem-se com as baixas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1109075 Nr: 14294-92.2016.811.0041

 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): LEONES SERVIÇOS DE GUINCHOS E 

GUINDASTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA PASSOS MELHADO - 

OAB:27.282/GO, CELSO MARCON - OAB:11.340-A/MT, JEFERSON 

ALEX SALVIATO - OAB:236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO VITOR RUSSO 

FERREIRA ROCHA - OAB:18.219/MT

 Vistos, etc.

Apesar do pedido da Rodobens às fls.264v., que as intimações 

ocorressem em nome do causídico Jeferson Alex Salviato não juntou 

procuração e/ou substabelecimento.

Em primeiro lugar, com o fito de evitar a desvalorização do montante 

bloqueado às fls. 260/262 (R$32.589,39) e, ante a concordância do Banco 

quanto ao valor bloqueado, por meio de sua inércia, procedo à 

transferência para a Conta de Depósitos Judiciais e, não obstante o teor 

do Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 011/2014 – TP oficie-se à Conta 

de Depósitos Judiciais para regularização e vinculação dos valores 

contidos nos ID informado no extrato em anexo.

Ademais, considerando-se o requerimento do exequente Paulo de fls. 

265/266, intimo o Banco para que proceda à complementação no montante 

de R$1.967,22, devidamente atualizado na data do pagamento, sob pena 

de inclusão de multa nos termos do art. 523 do CPC/2015.

Após, em caso de silêncio e com a vinculação dos valores aos autos, 

retornem-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 406995 Nr: 38381-59.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLGA DE OLIVEIRA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE EUSTAQUIO DUARTE - 

OAB:11.218-B/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA BRUNO LEMOS - 

OAB:12.355-MT, MARCELO SHINITI MORI - OAB:289.841

 Vistos, etc.

O Banco vem de forma indevida se manifestando por meio dos advogados 

Macelo e Claudia sem procuração, desta feita, intimo para corrigir tal 

procedimento, sob pena de encaminhamento de cópia dos autos à OAB.

Ante a inércia da Instituição Financeira quanto ao bloqueio de fls. 109/110, 

a transferência dos valores para a conta de depósitos judiciais é a medida 

que se impõe.

 Assim, não obstante o contido no Ofício nº 47/2016-DDJ e Resolução nº 

011/2014 – TP oficie-se à Conta de Depósitos Judiciais para que realize a 

necessária vinculação do montante transferido nesta data, conforme ID 

constante do extrato em anexo.

Empós, retornem-me os autos conclusos para a liberação do necessário 

Alvará Judicial em favor do exequente (dados bancários às fls. 105) e 

cumprimento do provimento nº 68/2018 – CNJ.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 822783 Nr: 28927-16.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANE ZUCHIERI BRESSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...

Indefiro o pleito de fls. 97/98, pois, apesar do artigo 247 do CPC não repetir 

claramente a regra da vedação da citação por correio nos processos de 

execução, ao ver deste Juízo Especializado a referida medida ainda é 

aplicável.

Nesse sentido, vejamos a doutrina mais abalizada sobre o assunto:

 “(...) como diz o artigo 249 do Código de Processo Civil, a citação deve 

fazer-se por oficial de justiça nos casos previstos no Código. A seu turno, 

os arts. 829 e 830 tornam inequívoca a participação do oficial de justiça na 

citação realizada no processo de execução. Por isso, em que pese a não 

repetição do atual código da regra expressa do art. 222, d, do Código de 

1973, continua a viger a exigência de que nos processos de execução a 

citação se dê por oficial de justiça, eventualmente substituída pela citação 

ficta, nos casos autorizados por lei.” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo 

Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimentos 

diferenciados, volume 3. São Paulo: Editora Revista do . p.88)”.

Desta feita, expeça-se carta precatória de citação e demais atos, com 

prazo de 120 dias, a ser cumprida no endereço: Rua Saldanha da Gama, 

Nº153, Bairro: Santa Cruz, Cáceres/MT.

Na mesma oportunidade, nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, 

proceda-se a intimação da executada, para que se manifeste acerca do 

bloqueio realizado em sua conta (R$ 2.379,56), no prazo de 05 dias, 

conforme preconiza o § 3º do mesmo artigo.

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.: 909539 Nr: 36485-05.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUCYO FABIAN DE OLIVEIRA NASCIMENTO OTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ,).Tratam-se os autos de ação de consignação em fase de cumprimento 

de sentença.Em primeiro lugar, vislumbro do sistema SISCONDJ que o 

montante vinculado aos autos nesta data é de R$ 100.486,18 (posição em 

26/09/2018).Ademais, NÃO CONHEÇO do pleito de fls. 514 por tratar-se de 

mero requerimento protelatório, uma vez que o executado demonstrou às 

fls. 453/459 que possui acesso aos dados da Conta Judicial.Por fim, 

considerando que o autor vem efetuando depósitos, por resistência 

indevida do Banco, bem como, tem este direitos decorrente de multa diária 

e outros, conforme se observa do cálculo de fls.490/493, para dar um fim 

no caderno processual, DETERMINO:- o encaminhamento dos autos à 

Contadoria do juízo, tendo em vista que a liminar de fls.41, firmou-se sobre 

o financiamento habitacional, para verificar se com as consignações 

efetuadas, multa diária, litigância de má-fé no total de R$209.245,61 em 

15/05/2018 (observando que houveram outros depósitos após esse 

cálculo), se com esses ocorreu a quitação do financiamento do imóvel, 

devendo, para tanto, considerar as parcelas a vencer, como, quitação 

antecipada, com o devido desconto.- estando quitado, indicar se há 

montante a ser devolvido ao autor.- indicar o valor atual dos honorários 

advocatícios, em favor do causídico do autor.Com esse nos autos, 

intimem-se as partes, observando, que a intervenção do Banco deverá 

limitar-se quanto a quitação, posto que o restante já se encontra precluso, 

inclusive o cálculo de fls.490/493 que HOMOLOGO nesta data, tudo sob 

pena e aplicação de nova multa do artigo 77 do CPC em favor do Estado, 

além de outras medidas.Por fim, faço constar que possíveis valores a 

serem devolvidos ao autor e os honorários advocatícios ao seu 

causídicos, serão extraídos do montante consignado, com declaração de 

quitação do contrato e determinação de baixa na dívida no 

Registral.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 268202 Nr: 1237-22.2007.811.0041

 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): EVANDRO VIERO TREVISAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÚCIO ROBERTO ALVES DOS 

REIS - OAB:6710, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - 

OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANA BENJAMIN VILLAR 

PRUDÊNCIO - OAB:9887-A/MT

 Vistos etc.

Segue alvará conforme interlocutória de fls.359.

No mais, indefiro nova tentativa de bloqueio (fls.342/343) e, intimo o credor 

para indicar bens passíveis de penhora, em 15 dias.

Em caso de silêncio, tratando-se de direito disponível, decorrente de 

conclusão da prestação jurisdicional, arquivem-se com as anotações 

devidas.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 461955 Nr: 30721-77.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILMA KUNZE COUTINHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSON FREDERICO HUNZE 

PINTO - OAB:9297

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - 

OAB:16.691-A/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A, 

SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:14.258-A

 Vistos etc.

Procedo a liberação de R$4.004,34 em favor do advogado do autor 

conforme interlocutória de fls.272.

Intimo as partes para manifestarem em 15 dias, em nada requerendo, 

arquivem-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 794382 Nr: 696-76.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO GARCIA DE ARAÚJO

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA O. 

SCATIGNA - OAB:12.090-A/MT, ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO - 

OAB:15.687-A/MT, HENRIQUE JOSE PARADA SIMÃO - OAB:221.386 

OAB/SP, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - OAB:14.469-A/MT

 Vistos etc.

Procedo a expedição do alvará conforme interlocutória de fls.374.

No mais, arquivem-se com as baixas devidas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 365309 Nr: 3383-65.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIA ITAULEASING DE ARRENDAMENTO MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAELCO CAVALCANTE JUNIOR

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

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENIS AUGUSTO 

CANAVARROS DA CRUZ - OAB:20372/O, jonilson marcel silva - 

OAB:14954

 Procedo à intimação das partes para, NO PRAZO COMUM DE 15 

(QUINZE)DIAS, manifestarem-se acerca do Laudo Pericial de fls. 131/133.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 12881 Nr: 11325-66.2000.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DE ALMEIDA COSTA, 

MARGARIDA DE FIGUEIREDO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT, ORDALINA TEIXEIRA GONÇALVES DA 

CUNHA - OAB:17508/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:8.184-A

 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 3 (três) dias, proceder a devolução dos autos código 12881, 

numeração única 11325-66.2000.811.0041, sob pena de aplicação do 

disposto no parágrafo segundo do artigo acima mencionado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Sergio Carreira de Souza

 Cod. Proc.: 1001307 Nr: 23987-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB - BANCO DE BRASILIA S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTRA SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E 

SEGURANÇA LTDA, ELIZANI RITA DA SILVA COSTA ROSA, ELSON 

PEDRO ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP 140.055, JOÃO CARLOS DE LIMA JUNIOR - 

OAB:OAB/SP 142.452

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação da parte autora para se manifestar acerca da 

certidão do Sr. Oficial de justiça de fl. 135, especialmente quanto a não 

citação da parte executada, dando o devido prosseguimento ao feito.

 Outrossim, eventualmente entenda existir necessidade de nova tentativa 

de diligência e pedido de expedição de novo mandado, desde já, intimo a 

Parte Autora para no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos da Portaria 

01/17/GAB dar o regular prosseguimento ao feito COMPROVANDO O 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO PELO 

OFICIAL DE JUSTIÇA, nos termos do Provimento nº 14/2016 – CGJ, que 

implantou o projeto piloto de controle dos depósitos judiciais das diligências 

dos oficiais de justiça na Comarca de Cuiabá/MT, senão vejamos:

Art. 4º A guia para pagamento das diligências dos oficiais de justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º Ao valor da diligência será acrescido 

importância referente a tarifa bancária. § 2º Fica autorizado a emissão de 

uma única guia para realização de diversas diligências, ainda que em 

zonas de cumprimentos diferenciadas, desde que referentes ao mesmo 

processo. § 3º Em caso de complementação do valor da diligência, a parte 

deverá emitir guia específica para essa finalidade, devendo indicar, em 

campo próprio, o ato que se pretende complementar. § 4º O Sistema de 

Arrecadação Bancária identificará a compensação do pagamento da guia 

em até 48 (quarenta e oito) horas.

Ainda, a fim de que não se alegue ignorância no futuro, informo que a 

emissão da guia para pagamento de diligência pode ser acessada pelo link 

“Emissão de Guias Online”, ou ainda, na aba “serviços” e após no link 

“Guia”, ambos contidos no sítio www.tjmt.jus.br, ou ainda, diretamente no 

endereço eletrônico arrecadação@tjmt.jus.br.

Tudo, em caso de não cumprimento, sob pena de extinção nos termos do 

artigo 485, §1 º do NCPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1031020-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GODOY DA CUNHA MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIONAL COMERCIO DE CEREAIS LTDA (EXECUTADO)

GERALDO ALUIZIO GUIMARAES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1031020-90.2017.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) 

S/A EXECUTADO: GERALDO ALUIZIO GUIMARAES, REGIONAL COMERCIO 

DE CEREAIS LTDA Vistos etc... Tratam-se os autos de ação de execução 

de título extrajudicial ajuizada por Banco Santander (Brasil) S/A em face 

de Regional Comércio de Cereais Ltda e Geraldo Aluizio Guimarães. Na 

exordial, o exequente sugeriu a distribuição da execução por dependência 

à ação revisional que tramita perante a 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário, acostando aos autos a cópia da inicial do processo nº 

1022141-94.2017.8.11.0041. Em consulta ao sistema PJe verifica-se que a 

ação revisional em trâmite perante a 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário possui o nº 1026973-73.2017.8.11.0041, tendo sido distribuída 

em 30/08/2017. Desta feita, mister se faz averiguar a conexão entre as 

ações. Senão, vejamos o que diz o artigo 55, § 1º, I do CPC: Art. 55. 

Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o 

pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão 

reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido 

sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput: I - à execução de título 

extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; (...). 

Desta forma, EM FACE DO ORDENAMENTO JURÍDICO que reconhece a 

conexão entre Execução e Revisional, declino minha competência e 

determino a remessa deste feito à 3ª Vara Especializada em Direito 

Bancário desta Capital, com as anotações e baixas devidas nesse Juízo. 

Saliento que assim o faço, sem suscitar conflito, tendo em vista que me 

cabe cumprir a norma em comento, no entanto, caso o Nobre Magistrado, 

entenda que estou procedendo de forma diversa, devolva-o para que eu 

suscite o conflito negativo de competência. Cumpra-se. Cuiabá, 25 de 

setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1014416-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA (ADVOGADO(A))

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 205 de 620



FRANCISCO DE SOUZA PACHECO (EXECUTADO)

FOX COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1014416-88.2016.8.11.0041. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: FOX COMERCIO DE ROUPAS LTDA - EPP, FRANCISCO 

DE SOUZA PACHECO As guias relativas às custas iniciais destes autos 

foram arrecadadas, conforme averiguado pela assessoria do juízo. Vistos 

etc... Os executados foram devidamente citados como se vê na certidão 

de Id: 13262981. Na petição de Id: 13978083 o exequente pugnou pela 

realização de BACENJUD com o fito de bloqueio de ativos financeiros em 

nome dos executados. É sabido que a partir da vigência da Lei 

11.382/2006, os depósitos/aplicações em instituições financeiras 

passaram a ser considerados bens preferenciais na ordem da penhora, 

equiparando-se a dinheiro em espécie (artigo 835, I, do CPC), obtendo, 

assim primazia em relação aos demais. Assim, não há dúvida de que a 

penhora on line é a principal modalidade executiva destinada à execução 

pecuniária, razão pela qual não se pode negá-la ao exequente, desta feita, 

defiro o pleito e, procedo à realização da penhora via BACENJUD. 

Consigno, ainda, que os autos permanecerão em Gabinete até a 

verificação dos extratos informados pelas instituições financeiras, 

observando-se o contido no provimento nº 04/2007 – CGJ – TJMT, não 

obstante a regra do artigo 854 do Código de Processo Civil. Com efeito, 

verifico do extrato em anexo que o referido procedimento restou 

parcialmente exitoso, tendo sido bloqueado o montante de R$ 13.660,88 

que será transferido para conta dos depósitos judiciais, após a decisão de 

possíveis arguições dos executados (art. 854, § 3º do CPC). Ademais, 

apesar de não ser um múnus do Poder Judiciário a perquirição de bens 

dos devedores passíveis de serem penhorados, foi lhe facultado, a 

realização de pesquisas junto aos órgãos conveniados aos Tribunais com 

o propósito dar maior celeridade, efetividade ao processo e prestação 

jurisdicional, com a consequente satisfação do crédito do credor. De fato, 

vislumbro dos autos a viabilidade da realização de pesquisa a fim de 

localizar bens dos executados passíveis de serem penhorados e, em 

regular impulso oficial, procedo à pesquisa junto aos sítios da ANOREG e 

RENAJUD (extratos em anexo). Outrossim, procedo, ainda, pesquisa junto 

ao INFOJUD para obtenção das últimas declarações de renda e bens dos 

executados, vejamos os precedentes jurisprudenciais sobre o assunto: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. LOCALIZAÇÃO 

DE BENS PENHORÁVEIS EM NOME DA EXECUTADA. CONSULTA NOS 

SISTEMAS INFOJUD E RENAJUD. POSSIBILIDADE. Com o advento da Lei n. 

11.382/2006, não se pode mais exigir do credor prova de que tenha 

exaurido as vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. 

Possibilidade de consulta, pelo magistrado, nos sistemas INFOJUD e 

RENAJUD, para verificação da existência de bens em nome da executada. 

AGRAVO MONOCRATICAMENTE PROVIDO.. (Agravo de Instrumento Nº 

70068246701, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Guinther Spode, Julgado em 10/03/2016). (TJ-RS - AI: 

70068246701 RS, Relator: Guinther Spode, Data de Julgamento: 

10/03/2016, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 11/03/2016) grifos nossos. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFICIO A RECEITA FEDERAL PARA ENVIO DE 

DECLARAÇÕES DE RENDA E BENS. INDEFERIMENTO. 1. Embora, não seja 

atribuição do Poder Judiciário diligenciar a localização de bens dos 

devedores para satisfazer à execução, não se pode olvidar que incumbe 

ao Juiz dar efetividade às suas decisões e que as partes têm o direito 

constitucional à duração razoável do processo, de forma que não podem 

ser negadas as providências necessárias ao cumprimento exato do 

quanto decidido. Daí a utilidade na solicitação das declarações de bens e 

rendas entregues à Receita Federal, atualmente pelo sistema INFOJUD. A 

providência é de natureza semelhante à pesquisa de ativos financeiros 

pelo convênio BACEN-JUD, já deferida nos autos em questão e, 

igualmente, não exige o exaurimento dos demais meios de localização de 

bens do credor passíveis de penhora. 2. Não há que se falar em violação 

do direito constitucional ao sigilo dos dados, porque a própria Constituição 

Federal, em seu art. 5º, inc. XII, prevê a possibilidade de quebra do 

referido sigilo, desde que mediante ordem judicial. Nesse passo, 

observa-se que a consulta das declarações de bens do devedor 

diretamente junto à Receita Federal só pode ser determinada por 

Magistrado devidamente cadastrados e investidos do cargo, e foi 

introduzida e regulamentada pelo Conselho Nacional de Justiça, órgão 

fiscalizador do Poder Judiciário, mediante convênio firmado exatamente 

para esse fim. 3. Recurso provido para deferir a requisição de 

informações pretendidas pela agravante por meio do sistema INFOJUD. 

(TJ-SP - AI: 21684707220148260000 SP 2168470-72.2014.8.26.0000, 

Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de Julgamento: 04/11/2014, 10ª Câmara 

de Direito Privado, Data de Publicação: 06/11/2014) Consigno que as 

declarações foram regularmente arquivadas em pasta própria, na 

secretaria deste Juízo Especializado (Pasta de documentos Sigilosos 

XXXIX). Assim, intimo o exequente para se manifestar acerca das 

pesquisas realizadas neste feito e/ou indicar bens passíveis de serem 

penhorados, no prazo de 15 dias e/ou requerer o que entender de direito, 

tudo sob pena de extinção do feito e desbloqueio do valor penhorado via 

BacenJud. Com efeito, nos termos do artigo 854, § 2º do CPC, 

PROCEDA-SE a INTIMAÇÃO DO EXECUTADO Francisco de Souza 

Pacheco, para que se manifeste acerca do bloqueio realizado em sua 

conta bancária (R$ 13.660,88) 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). 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. Cuiabá, 

27 de setembro de 2018. Paulo Sérgio Carreira de Souza Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002038-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE MARTINS DOMINGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1002038-66.2017.8.11.0041. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: JORGE 

MARTINS DOMINGUES Vistos... Ante a interposição do Recurso de 

Apelação contido no ID 14717247, em face de a sentença que julgou 

procedente este feito, encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso com nossas homenagens e cautelas de 

praxe. Cumpra-se. CUIABÁ, 27 de setembro de 2018. Paulo Sergio 

Carreira de Souza Juiz de Direito

2ª Vara Especializada em Direito Bancário

Edital

EDITAL DE INTIMAÇÃO – PAGAMENTO DA CONDENAÇÃO

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 24805-52.2016.811.0041 – Cód. 1134246

ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. 

ASSOC. OURO VERDE DE MT

PARTE REQUERIDA: FUZION COMERCIO DE BATERIA LTDA ME e LAERCIO 

CALGARO e VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO

INTIMANDO(A, S): Fuzion Comercio de Bateria Ltda Me, CNPJ: 

11950901000160; Laercio Calgaro, Cpf: 85630284991; Viviane Carine 

Rezepoka Calgaro, Cpf: 00688555918

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento da condenação atualizada 

do valor de R$ 58.660,72 (cinquenta e oito mil, seiscentos e sessenta 

reais e setenta e dois centavos), em 15 (quinze) dias, contados da 

expiração do prazo do presente edital, sob pena de multa de dez por 
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cento e penhora.

Cuiabá - MT, 27 de setembro de 2018. Laura Ferreira Araújo e Medeiros. 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1001958-05.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GEOVALDO SILVA (AUTOR(A))

JULIANO ALVES ROSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALPHAVILLE URBANISMO S/A (RÉU)

BANCO ITAUBANK S.A (RÉU)

LUCIANA NAZIMA (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a petição e documentos da parte 

requeridade de ids. 15559952; 15559955 e 15559954, no prazo legal de 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1024440-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JADSON BATISTA DE MORAIS (EXECUTADO)

J BATISTA DE MORAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a parte autora manifestar sobre a certidão de decurso de prazo e 

dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1027576-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C J RODRIGUES - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EMBARGADO)

 

NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora manifestar sobre 

Impugnação aos Embargos acostados aos autos, no prazo legal.

Intimação 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))

 

Deverá a Parte Autora manifestar sobre a purgação da mora, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018955-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FURGOES CUIABA EIRELI - ME (REQUERIDO)

 

Vistos, etc. Não há como separar o rito processual e tão pouco autorizar a 

venda de bens antes de decorrer o prazo de purgação de mora, como já 

posto nos autos. Desta forma, como um dos bens ainda não ocorreu a 

apreensão, intime-se o autor para providenciar o ato. Caso queira, poderá 

prosseguir no presente feito apenas com relação aos bens apreendidos, 

procedendo a citação/intimação da apreensão da parte requerida até 

prolação de sentença. E com relação ao bem não localizado poderá 

ingressar com a execução própria.Portanto, diga o autor e após, 

conclusos.Cumpra-se. Deverá a Parte Autora apresentar a guia de 

recolhimento da diligência ou oferecer meios para a condução do oficial de 

justiça, para o cumprimento do mandado necessário, no prazo de 05 dias.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1016671-48.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO (ADVOGADO(A))

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MESSIAS TELMO VIEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013706-97.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OLAVO DA COSTA FARIA (RÉU)

R A DE FARIA E CIA LTDA - ME (RÉU)

 

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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013909-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BISPO DE SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1023857-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELEN CRISTINA DA SILVA INFANTINO (REQUERIDO)

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento na ação, 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, 

28.09.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1017617-88.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))
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LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDEM JAMES DE CAMPOS OLIVEIRA (RÉU)

EFFETIVA ENGENHARIA LTDA - ME (RÉU)

TANISMARA DALLA VALLE DE CAMPOS OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para manifestar sobre pesquisas no prazo 

legal e dar prosseguimento ao feito. Após, conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 

28.09.18

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1018754-71.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN NASCIMENTO SANTOS (ADVOGADO(A))

ATENAS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do depósito. Intime-se o autor para 

manifestar sobre o referido e se tem por satisfeito com a obrigação. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013241-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA CORONEL SOUSA CAMPOS (EXECUTADO)

THIAGO DE SOUZA CAMPOS (EXECUTADO)

CAMPOS MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Intime-se o autor para providenciar a citação da parte 

executada e após, analisarei pedido de buscas de bens. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28.09.18

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032077-46.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HILTON CORREA DA COSTA JUNIOR (AUTOR(A))

LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (RÉU)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Altero o ID n. 15455992, apenas no tocante ao 

reconhecimento de pagamento da condenação, com relação aos 

honorários advocatícios. Intime-se o requerido para cumprir a sentença 

como posto na referida. Após, diga o autor e conclusos. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28.09.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1010723-62.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PETROPOLIS COMERCIO DE CEREAIS EIRELI - EPP (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora dar prosseguimento ao feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1025742-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOP LIFE COMERCIO DE COLCHOES LTDA - ME (EXECUTADO)

ROQUE SERGIO AMERICO (EXECUTADO)

TALLES RODRIGO DOS SANTOS ROSA (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002002-87.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MURTA DO PRADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE NIETO MOYA (ADVOGADO(A))

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014530-27.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVICK MENDES SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1035941-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA DA SILVA GOMES (EXECUTADO)

VERDURAO E MERCEARIA 2 IRMAOS EIRELI ME - ME (EXECUTADO)

 

Deverá a Parte Autora dar prosseguimento ao feito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007027-81.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE KARA JOSE (RÉU)

CONSTRUTORA ENGETRACK LTDA - ME (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. Matilde Amorim, Servidora, 
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matilde.amorim@tjmt.jus.br

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000040-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR ARAUJO MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1030875-34.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DE MEDEIROS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1022653-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento da ação 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, 

28.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009574-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA FONSECA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1022079-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

MILTON NUNES BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, em face não localização do bem, no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção, advertindo que não serão considerados pedidos 

repetidos já analisados, transcorrendo o prazo da mesma forma. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014492-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINA PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - EPP (REQUERIDO)

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre os cálculos, no prazo de Lei.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014492-78.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINA PROMOCOES E PUBLICIDADES LTDA - EPP (REQUERIDO)

VALDEIR DE QUEIROZ LIMA (ADVOGADO(A))

 

Deverão as partes manifestarem sobre os cálculos, no prazo de Lei.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014812-31.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULINO BELARMINO JACO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024673-07.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

BANCO PAN S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERNANDO SILVA GUIMARAES (REQUERIDO)

CASSIA DE ARAUJO SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18
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Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1023303-61.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

(AUTOR(A))

JOSE FRANCISCO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE DUARTE DE FREITAS (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

dar prosseguimento ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, 

advertindo da impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos 

autos, vedando pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005622-44.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSONN FERNANDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. INTIME-SE O AUTOR, POR CARTA E SEU ADVOGADO, para 

postular pela conversão da ação em execução nos termos do Decreto Lei 

n. 911/69, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção, advertindo da 

impossibilidade de análise de pedidos já analisados nos autos, vedando 

pedidos repetidos. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

certifique-se e conclusos. Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1163535 Nr: 37373-03.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILO ANTONIO BUSSOLARO ME, NILO 

ANTONIO BUSSOLARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO ÀS PARTES: Deverão as partes se manifestarem sobre os 

Cálculos do Contador de fls. 115/116, no prazo de Lei.

 Intimação das Partes

 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

 Vistos, etc.

Em face a penhora do saldo remanescente, tenho por satisfeita a 

obrigação. Expeça-se alvará em favor do credor.

Nada mais havendo a reclamar.

Após, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 873252 Nr: 12010-82.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RESTAURANTE MEIO DIA LTDA ME, ISRAEL 

FERREIRA DE LIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a Parte Autora depositar diligência ou 

oferecer meios para a condução do oficial de justiça, para o cumprimento 

do Mandado necessário, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128900 Nr: 22544-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA, RAFAEL BASTOS 

BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 NOTA À PARTE AUTORA: Fica a parte autora intimada para retirar o 

Termo de Penhora expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias úteis.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134246 Nr: 24805-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUZION COMERCIO DE BATERIA LTDA ME, 

LAERCIO CALGARO, VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:20

Nome do(s) Intimando (a,s):Fuzion Comercio de Bateria Ltda Me, CNPJ: 

11950901000160; Laercio Calgaro, Cpf: 85630284991; Viviane Carine 

Rezepoka Calgaro, Cpf: 00688555918

Valor das Custas Processuais:

Prazo para pagamento:

Pagamento sob pena de:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1134246 Nr: 24805-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADM. ASSOC. 

OURO VERDE DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUZION COMERCIO DE BATERIA LTDA ME, 

LAERCIO CALGARO, VIVIANE CARINE REZEPOKA CALGARO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Fica a parte Autora intimada para, querendo, 

retirar o Edital expedido, no prazo legal de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 812512 Nr: 19004-63.2013.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA SONIA CASTRO BRANCO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA SÔNIA CASTRO BRANCO 

- OAB:106600/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEM 

NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 19.081-A, SÉRVIO TÚLIO BARCELOS - 

OAB:14.258-A

 NOTA A PARTE REQUERIDA: Fica a parte requerida intimada da 

restituição do prazo para manifestação da intimação de fls. 430.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 797127 Nr: 3497-62.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS 

FINANCEIROS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIMAR PACHER AGRA FARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte autora manifestar sobre o 

desarquivamento do feito, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 454181 Nr: 25795-53.2010.811.0041

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TOYOTA LEASING DO BRASIL S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ROESE ZERWES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILI RIBEIRO TABORDA - 

OAB:14.431-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX MARTINS 

SALVATIERRA - OAB:19575

 Vistos, etc.

A nota explicativa do Contador de fl.669 está correta, pois no cálculo de 

fls.645/651, fez apenas abater o recibo como determinado à fl.643, razão 

pela qual, o valor a ser restituído a parte requerida reduziu.

Diante do depósito de fl.671 tenho por satisfeita a obrigação, nada mais 

havendo o que reclamar nos autos.

Expeça-se alvará em favor do credor e após, arquive-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1100885 Nr: 10904-17.2016.811.0041

 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: SIMONI CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO, EDITORA ABRIL 

COMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO PEREIRA DOS SANTOS 

- OAB:12.921/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARILZA DE CASTRO 

BRANCO - OAB:17146, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3.056/MT

 Vistos, etc.

Em face da anuência tácita de fl.267, tenho por cumprida a obrigação, pelo 

depósito de fl.261, nada mais havendo o que reclamar nos autos.

Com decurso do prazo de recurso, arquive-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 940723 Nr: 55009-50.2014.811.0041

 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): FLAVIO PRAXEDES DA SILVA, PARA TI 

AUTOMOVEIS LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIE - OAB:OAB/GO 36.134

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO A DE LAMÔNICA 

FREIRE - OAB:6.000

 Vistos, etc.

Diante da ausência de interesse dos sócios, certificado à fl.359, 

atualize-se o débito e remeta-se a o feito à Hasta Pública das quotas 

penhoradas, com as formalidades legais.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 968152 Nr: 8333-10.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ARANTES FERREIRA, ELEONOR 

BASSITT FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE N. FERRAZ, 

CICARELLI & PASSOLD ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR nº 

918, ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO FERREIRA NETO - 

OAB:8153 MT, FABIANA DOS SANTOS ALVARES FERREIRA - 

OAB:5260

 Vistos, etc.

Quando vários bens penhorados, o credor não está obrigado a adjudiciar 

todos eles, como pretende a parte executada, poderá especificar qual 

pretende o ato, como fez no feito.

Assim, cabem aos executados remirem a dívida nos termos da Lei 

Processual Civil.

Desta forma, decorrido o prazo para remir a dívida como constante em Lei, 

certifique-se. Caso positivo, diga o credor.

Ao contrário, defiro a adjudicação como pretendido às fls.188 e verso.

Assim, proceda-se avaliação dos bens penhorados. Após, digam as 

partes.

Não havendo impugnação, expeça-se carta de Adjudicação como acima 

posto.

Em seguida, remetam-se os autos à Central de Venda Judicial, com as 

formalidades legais, devendo o credor apresentar matrícula atualizada do 

imóvel e certidão de débito.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1025835 Nr: 34727-54.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T. COSTA TOKASHIKI E CIA LTDA, TANEA 

COSTA TOKASHIKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Augusto Borges - 

OAB:6.189 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos, etc.
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Certifique-se o trânsito em julgado da sentença prolatada no processo 

conexo, levando ao arquivo na ausência de recurso.

Defiro a dilação por dez dias, sem proprrogação. Após, diga-se.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 730541 Nr: 26606-76.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. M. CIRILO ME

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIANE PERES BUCAIR - 

OAB:12376

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9.708-A

 Vistos, etc.

Mantenho a dilação concedida nos autos, decorrido o prazo, certifiqua-se 

sobre manifestação e conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1048653 Nr: 45788-09.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTER MODAS REPRESENTAÇÕES 

COMERCIAIS LTDA, ALDEIR ALVES DOS SANTOS, DAMIÃO ALVES DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:4.181/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - 

OAB:8566/MT, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

- OAB:

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1129764 Nr: 22911-41.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEM S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESCAVASUL TERRAPLAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO CASTRO DE MELO - 

OAB:11.449/MT, MURILO CASTRO DE MELO - OAB:11499 MT, PEDRO 

VINICIUS DOS REIS - OAB:17.942

 Vistos, etc.

Defiro a dilação por dez dias, sem prorrogação. Após, diga-se e 

conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 1128900 Nr: 22544-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MODAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA 

ME, LUIZ ANTONIO PRADO GARCIA DE SOUZA, RAFAEL BASTOS 

BELIZARIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS B. 

MARTINS - OAB:13.994-A OAB/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.814-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PAULO CALVO - 

OAB:12342

 NOTA À PARTE EXECUTADA: Intimação do executado, LUIZ ANTONIO 

PRADO GARCIA DE SOUZA, na pessoa de seu Advogado Dr. João Paulo 

Calvo, OAB/MT n. 12.342, acerca da penhora por termo do imóvel de 

matrícula n. 34.863 do 1º Ofício da Comarca de Várzea Grande-MT, bem 

como de sua nomeação como depositário fiel do bem, para manifestação 

no prazo de lei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rita Soraya Tolentino de Barros

 Cod. Proc.: 943892 Nr: 56805-76.2014.811.0041

 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): WANDERLEI CELINO CREMASCO, VANIA 

MARIA TAVARES CREMASCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES TEIXEIRA - 

OAB:18-527, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9.247/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 NOTA A PARTE AUTORA: Deverá a parte Autora proceder o depósito de 

diligência para o cumprimento de mandado na Comarca Deprecada , 

juntando a guia de recolhimento naquela Comarca no prazo de 05 cinco 

dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1014258-62.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FERREIRA HINTZE (ADVOGADO(A))

LANDER MAIA BATISTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Proceda-se vinculação do depósito. Em face do referido, 

revogo a liminar concedida, expeça-se mandado de restituição do bem, se 

cumprido o mandado. Após, diga-se o autor e conclusos. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1033482-20.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GELSON MENEGATTI FILHO (ADVOGADO(A))

PHELIPPE AYSLAN FONSECA MENEGATTI (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS MENEGATTI (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - 

SICOOB INTEGRACAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID 29277442115 (EXECUTADO)

OLINDINETE PORTO DE SOUSA DAVID (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1012855-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME (RÉU)

EDISNEI DE OLIVEIRA (RÉU)

ELIANE SOUSA LEITE DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 
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Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1022823-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

JULIETA DE FIGUEIREDO ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA (ADVOGADO(A))

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. 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, 28.09.18

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008809-26.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORGE FERNANDES DIAS (EXECUTADO)

ANDERSON RICARDO VERGINASSI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1025199-08.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNA LALESKA DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Em face da certidão dos autos, decreto a revelia da parte 

Requerida citada por edital, nomeando-lhe Curadora Especial, na pessoa 

da Defensoria Pública que atua nesta Vara Especializada. Proceda-se a 

anotação necessária na autuação e etiqueta do processo. Após, intime-a 

para apresentar defesa. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032531-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE EVANGELISTA DE OLIVEIRA (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, 28.09.18

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032620-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA MARTINS DA CRUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Certifique-se sobre a regularidade do recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo. Em 

caso negativo, intime-se o autor para efetivar o ato em quinze dias, sob 

pena de indeferimento da inicial. Decorrido o prazo, certifique-se, não 

havendo manifestação, conclusos. Ao contrário, cumpra-se determinação 

abaixo: Compulsando os autos verifica-se estar demonstrado o débito do 

requerido e sua inadimplência, pois apesar de notificado, não o liquidou. 

Assim, Defiro a Liminar pleiteada na inicial, autorizando a busca e 

apreensão, em caráter provisório, devendo ser confirmada ou não por 

sentença, não podendo o bem ser remetido a outro Estado da Federação, 

até decorrer o prazo de purgação de mora, sob pena de bloqueio on line 

do valor do bem. Expeça-se o necessário, depositando em mãos do autor 

o bem apreendido. Faculto ao meirinho o arrombamento e reforço policial, 

se necessário e as faculdades do artigo 212 e seus parágrafos do CPC. 

NÃO HAVENDO APREENSÃO, DEVERÁ O MEIRINHO INFORMAR SE O 

REQUERIDO FOI LOCALIZADO. Dê-se ciência ao Requerido, que no prazo 

de cinco dias, depois de efetivada a liminar, poderá purgar a mora pela 

integralidade da dívida atualizada, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre de ônus. 

(artigo 3º § 2º da Lei n. 10.931/04). Caso em que, arbitro os honorários 

advocatícios em 10%(dez por cento) sobre o débito, devendo ainda, 

recolher custas e despesas processuais. Cite-se também o Requerido, 

para apresentar resposta, no prazo de quinze dias da execução da 

liminar. Consigne-se no mandado que a resposta deve ser apresentada 

ainda que o devedor tenha se utilizado da faculdade do § 2º da referida 

Lei, caso entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Decisão Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO

Processo Número: 1032541-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RITA LUCIA DE CAMPOS PENHA CORREA (EMBARGANTE)

Elaine Ferreira Santos Mancini (ADVOGADO(A))

ANTONIO FERNANDO MANCINI (ADVOGADO(A))

ARNALDO DA PENHA CORREA (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se a impossibilidade de 

conceder a Justiça Gratuita, considerando que a parte requerente não fez 
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comprovação da necessidade, como apresentação atualizada de seus 

rendimentos e/ou de sua declaração de renda anual junto a Receita 

Federal, para aquilatar a necessidade. Assim, não há como inferir ser o 

referido pobre diante da Lei, estando sua declaração, divorciada dos 

demais elementos por ela acostados no feito. Intime-se a parte autora para 

no prazo de quinze dias, fazer comprovação da hipossuficiência. Não 

fazendo comprovação, certificar, mantendo-se o indeferimento do 

benefício, devendo em cinco dias proceder ao recolhimento da guia de 

distribuição da ação e sua vinculação ao número único do processo, sob 

pena de extinção do feito e seu arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28.09.18

Sentença

Sentença Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1025130-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

MARIANA ALMEIDA GIRALDELLI (ADVOGADO(A))

MARCOS DA CONCEICAO AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora foi intimada para manifestar nos autos, no 

prazo de quinze dias, para emendar a inicial, como determinado no feito. 

Entretanto, deixou transcorrer o prazo assinalado, sem dar impulso 

processual que somente a ele compete, demonstrando não ter interesse 

no desfecho da ação, complementando a inicial. Assim, não há como dar 

prosseguimento a demanda, sem que o autor emende a exordial como 

documentos necessários para a ação. Diante do exposto, Indefiro a inicial 

e Julgo EXTINTO o feito, nos termos do artigo 485-I do CPC. Custas pelo 

autor. Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações 

de estilo e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1026263-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERENTE)

JOAO ALVES BARBOSA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELESSANDRO DA CONCEICAO FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou 

com a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a concessão de 

liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, tornando em 

definitivo a medida no final. Instruiu seu pedido com documentos acostado 

na inicial. A liminar foi concedida e efetivada a citação. Regularmente 

citada a parte requerida deixou transcorrer o prazo assinalado sem 

apresentar resposta ou purgar mora na forma determinada nos autos. 

Vieram-me conclusos os autos, para decisão. É o Relatório. Fundamento. 

DECIDO. Trata-se a presente Ação de Busca e Apreensão, objetivando a 

concessão de liminar, para apreensão do bem relacionado na inicial, 

tornando em definitivo a medida no final. O processo encontra-se maduro 

para receber decisão, dispensando produção de outras provas, cabendo 

julgamento antecipado na lide, nos termos do artigo 355-II do Código de 

Processo Civil. A parte requerida foi citada nos autos e deixou transcorrer 

o prazo assinalado sem apresentar resposta ou purgar a mora, conforme 

certificado no processo, razão pela qual, decreto-lhe a revelia. A ausência 

de contestação e purgação de mora como determinado nos autos, 

caracteriza a inércia da parte requerida não demonstrando ter qualquer 

interesse no desfecho da demanda, pois apesar de citada, deixou escoar 

o prazo sem apresentar resposta ou purgar a mora. Reputam-se como 

verdadeiros os fatos elencados na inicial, tendo aplicabilidade o que 

dispõe o artigo 344 do Diploma Legal e estes acarretam as conseqüências 

jurídicas ali apontadas. Até porque, não questionou o débito anunciado na 

inicial. Diante do exposto e considerando o que mais dos autos consta 

Julgo Por Resolução de Mérito a ação de Busca e Apreensão e ACOLHO o 

pedido inicial, com fundamento no que dispõe o artigo 487–I e artigo 344 do 

Código de Processo Civil c.c. Decreto Lei n. 911/69, consolidando nas 

mãos do autor o domínio e posse do bem, cuja apreensão liminar torno 

definitiva, facultando-lhe a venda, devendo aplicar a parte final do artigo 

2º do Decreto-Lei acima citado. Oficie-se ao Detran comunicando que o 

autor está autorizado à transferência a terceiros que indicar, bem como 

liberar a restrição do veículo e permaneçam nos autos os títulos a eles 

trazidos. Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como, nos honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por 

cento) da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação. 

Com o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo às anotações de 

estilo e após, intime-se a parte Requerida para pagar a condenação 

atualizada em quinze dias, sob pena de aplicação de multa de dez por 

cento, com expedição de mandado de penhora e avaliação. P. R. I. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28.09.18

Sentença 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)

Magistrado(s):

RITA SORAYA TOLENTINO DE BARROS

 

Vistos, etc. Não há como homologar acordo entre as partes, quando uma 

não está habilitada por advogado nos autos, pois somente este pode 

postular em seu nome. Entretanto, considerando que as partes fizeram 

composição amigável, conforme anunciado nos autos, com relação ao 

débito em aberto, Julgo por Resolução de Mérito a ação, com fulcro no 

artigo 487-III “b” do CPC. Revogo a liminar concedida nos autos, recolha-se 

mandado sem cumprimento. Custas pelo autor. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo às anotações de estilo, oficie-se ao Detran para 

exclusão da restrição judicial e após, arquive-se. P. R. I. Cumpra-se. 

Cuiabá, 28.09.18

3ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1032347-70.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUZA ALVES CORREA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre o 

Ofício n° 0819/2018/Dcm/ECC.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013638-84.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROTA 10 BRASIL DISTRIBUIDORA DE MOTOPECAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Procedo 

a intimação da parte autora para manifestar, no prazo de 05 dias, sobre o 

Ofício 0819/2018/Dcm/ECC

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 992606 Nr: 19688-17.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDIAN MENEZES E SILVA, ESPOLIO DE PAULO 
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SERGIO DA SILVA, MEDIAN MENEZES E SILVA

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

ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AIRES MESQUITA 

CARVALHO TEIXEIRA - OAB:18527/O, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - 

OAB:7.042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 Posto isso, e pelo mais que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos deduzido na inicial e CONDENO o Terceiro 

Requerido ITAÚ SEGUROS S/A, ao pagamento a título de cobertura 

securitária por morte do segurado Paulo Sergio da Silva, correspondente a 

minoração de 56,05% do percentual de participação na garantia estipulada 

no Contrato sob n.º 10121209507, para readequação dos valores 

especificados em contrato das parcelas referente a novembro/2013 a 

Abril/2015, e TORNO definitiva a decisão de antecipação da tutela 

outorgada (fls. 153/153-verso), e por consequência, resolvo o mérito nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. CONDENO o Primeiro 

Requerido ITAÚ UNIBANCO S/A, a restituir os valores descontados na 

conta corrente da Autora (fls. 160/163, 169/171, 172/174, 181/184 e 

323/326), com as devidas correções monetárias, aplicando-lhe em face do 

descumprimento da liminar concedida (fls. 153/153-verso), por ato 

atentatório à dignidade da Justiça, a multa de 20% sobre o valor a ser 

restituído, após devidamente atualizado monetariamente, nos termo do art. 

774, IV, parágrafo único, c.c. art. 18 e § 3º, todos do CPC.Em face da 

sucumbência, CONDENO as partes Autora e os Requeridos solidariamente 

ao pagamento, respectivamente, de 20% e 80% das custas processuais e 

dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor atribuído a causa, os quais serão compensados, nos termos 

do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil.No tocante ao valores dos 

depósitos consignados em Juízo, promova-se a vinculação do valor junto 

a Conta Única TJ/MT e expeça-se o alvará judicial para o levantamento dos 

valores depositados com as devidas correções em favor do Segundo 

Requerido ITAÚ UNIBANCO S/A. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa 

na distribuição, e arquivem-se os autos com as cautelas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

setembro de 2018José Arimatéa Neves Costa Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1126414 Nr: 21459-93.2016.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRAN EXPRESS TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRACON ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SERGIO DANIEL - 

OAB:9173/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (...) Além do mais, à luz do art. 98 do CPC e Súmula 481 do STJ, a 

pessoa jurídica tem direito a gratuidade da justiça, desde que demonstrar a 

sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que no 

caso em questão não restou configurado. Em que pese o ajuizamento da 

ação ter se dado em 2016, a autora juntou nos autos para demonstrar a 

alegada insuficiência de recursos, declarações de informações 

econômico-fiscais da pessoa jurídica do ano de 2013, ou seja, 03 anos 

anteriores ao pleito, desacompanhadas das despesas da referida no 

período, a comprovar a necessidade alegada. No mais, a decisão de fls. 

48/49, permanece tal como lançada. INTIME-SE o autor da presente 

decisão, bem como, para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o 

pagamento das custas e despesas de distribuição da presente ação, sob 

pena de cancelamento da distribuição em caso de decurso do prazo sem 

as devidas providências, nos termos do art. 290 do CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 112368 Nr: 3427-41.1996.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDNEI GUEDES FERREIRA, MARÇAL YUKIO NAKATA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARÇAL YUKIO NAKATA - 

OAB:8745-B/MT, SIDNEI GUEDES FERREIRA - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO MIRO DA 

SILVA - OAB:MG/22.225, CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO - 

OAB:27495/GO, SILCA MENDES MIRO BABO - OAB:76.079/MG

 Vistos.

Ante a ausência de manifestação da devedora/executada sobre a 

penhora de dinheiro, EXPEÇA-SE ALVARÁ em favor do Exequente para 

levantamento dos valores bloqueados, conforme pleiteado à fl. 197.

Após, INTIMEM-SE os Exequentes para em cinco (05) dias, requerer o que 

entender de direito, sob pena de extinção da execução, em caso de 

decurso de prazo, sem manifestação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 924893 Nr: 46416-32.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO NOGUEIRA VIEIRA GOMES, MARILTON 

PROCOPIO CASAL BATISTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:OAB/MT 12.208-A

 Vistos.

Trata-se de cumprimento de sentença de honorários advocatícios e de 

condenação de danos materiais e morais formulado pelo advogado Dr. 

Marilton Procopio Casal Batista e pela parte Claudio Nogueira Vieira 

Gomes.

O crédito dos honorários sucumbenciais pleiteados pelo profissional no 

cumprimento de sentença proposto, conforme se infere à fl. 231 é de R$ 

5.150,48 (cinco mil cento e cinquenta reais e quarenta e oito centavos) e o 

pleiteado pela parte vencedora, conforme se infere à fl. 237 e 238 é de R$ 

15.352,29 (treze mil trezentos e cinquenta e dois reais e vinte e nove 

centavos).

Fls. 244/245 o executado junta comprovante de pagamento das 

condenações.

Ante a manifestação pelos exequentes de quitação da obrigação pelo 

executado com o depósito colacionado à fl. 245, nos termos do art. 924, II 

do CPC, DECLARO EXTINTA a presente execução de sentença.

1. EXPEÇA-SE Alvará em favor dos exequentes para levantamento do 

valor depositado à fl. 245, conforme pleiteado à fl. 249

2. Custas finais pelo executado

3. Após as providências, arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1140633 Nr: 27657-49.2016.811.0041

 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 RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉLCIO PIMENTEL ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DEVIDO IRREGULARIDADE NA PUBLICAÇÃO, RENOVO A PUBLICAÇÃO: 

SENTENÇA

 Vistos.

Conforme se depreende dos autos o Autor pugnou pela desistência da 

ação e consequente extinção do presente feito.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos a 

desistência da ação formulada pela parte requerente (fl. 72), fazendo-o 

por sentença, nos termos do artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VIII, do mesmo diploma legal.

Custas e demais despesas processuais pela parte desistente.

Dê-se baixa na restrição efetivada nos autos via RENAJUD.

Se for o caso, recolha-se o mandado de busca e apreensão 

eventualmente distribuído.

Certifique-se o transito em julgado e arquivem-se os autos com as baixas 

e anotações de estilo.
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Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 15704 Nr: 1207-07.1995.811.0041

 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): GRANADO DE GENÊROS ALIMENTICIOS LTDA

 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: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT, TAKAYOSHI KATAGIRI - OAB:4178/MT

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, para apreciação do pedido de fl. 261.

 Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 335641 Nr: 482-28.1989.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M & M Textil Industria, MANOEL CÍCERO 

CAVALCANTI MELLO, MARIA ANGÉLICA DE SOUZA C. MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON MASSAHARU MURAI - 

OAB:16783/O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9.353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Procedo à intimação do DR. NILTON MASSAHARU MURAI OAB: 16783/O 

para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena 

de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 118392 Nr: 7143-32.2003.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO CAPOROSSI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO ROBERTO DA COSTA 

MARQUES - OAB:2818/MT

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, para apreciação do pedido de fl. 289.

 Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 337410 Nr: 8212-26.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO TIBALDE MAGOSSO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE ABREU LEITE 

GONÇALVES - OAB:317.234/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELLINATI 

GARCIA LOPES - OAB:11877-A/MT, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - 

OAB:73787/RS

 Procedo à intimação do DR RODRIGO DE ABREU LEITE GONÇALVES 

OAB: 22493/A para que no prazo improrrogável de 03 dias, devolva os 

autos sob pena de ser aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 342922 Nr: 13045-87.2008.811.0041

 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): ANDRÉ LUIZ PRIETO

 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: BENTO EPIFANIO DA SILVA 

FILHO - OAB:9461 MT, RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16331/MT

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 766822 Nr: 19594-74.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES, FLAVIANO 

BELLINATI GARCIA PEREZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HALLAN GUSTAVO COSTA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUGO BARROS DUARTE - 

OAB:5.373/MT

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 757934 Nr: 10145-92.2012.811.0041

 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: IIMFDIEDCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALITI - OAB:257.220 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

O Autor requer pesquisa junto aos sistemas conveniados para localização 

do Requerido fls. 114/115, razão pela qual determino a prévia requisição 

de informações acerca dos endereços dos executados por meio do 

Sistema BACENJUD.
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Seguem extratos em anexo.

Caso os endereços sejam diversos daquele que consta nos autos, 

renove-se a expedição do mandado de citação do Executado.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o cumprimento da medida deferida 

nos autos e citação do Executado, sob pena de extinção sem julgamento 

do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 821800 Nr: 27988-36.2013.811.0041

 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): EDILEUZA MACHADO ME, EDILEUZA 

MACHADO

 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: SERGIO LUIZ DE SOUZA - 

OAB:MT 11.572

 DECISÃO

Vistos.

Defiro o pedido de consulta para obter informações sobre possíveis BENS 

PENHORÁVEIS via sistemas INFOJUD E RENAJUD, pelo que, seguem os 

demonstrativos com as respostas, sobre as quais deve o Credor se 

manifestar em quinze (15) dias sob pena de extinção sem julgamento do 

mérito.

Caso frutífera a consulta efetuada no Sistema Renajud, determino a 

inclusão da restrição de transferência sobre eventuais bens, e se, for 

interesse do Credor, sobre estes, fica desde já autorizada a expedição de 

mandado de penhora, avaliação, nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do 

CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Alerto a Secretaria a respeito do sigilo fiscal com relação à declaração e 

rendimentos, caso haja informações prestadas, determino que a cópia 

seja arquivada em pasta própria, ficando a disposição do Exequente para 

manuseio, certificando-se nos autos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 355998 Nr: 26439-64.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUY MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 DECISÃO

Vistos.

EXPEÇA-SE mandado de penhora, avaliação dos bens indicados a fl. 80, 

nos termos dos arts. 838, 841 e 842 do CPC e art. 1.053 e ss. da CNGC .

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a avaliação no 

prazo de quinze (15) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 876894 Nr: 14722-45.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAÚ UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABL LOGISTICA S/C LTDA - ME, ALEXANDRE 

PACHI BIANCONI, IDA MARIA TOMEI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Intime-se o Exequente pessoalmente para em quinze (15) dias, dar 

prosseguimento no feito, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 142798 Nr: 27361-81.2003.811.0041

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAND PRIX MOTO NAUTICA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER ROBERTO PIRES DE 

FREITAS - OAB:3889/MT, JEAN WALTER WAHLBRINK - OAB:5658/MT

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se os devedores a indicarem bens a penhora em quinze (15) dias, 

sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, V, do CPC.

Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em quinze (15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 991299 Nr: 19137-37.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S/A - MT FOMENTO, MÁRIO MILTON VERLANGIERI FERREIRA 

MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA CARLA MOURA MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO RODRIGO RODRIGUES 

DOS SANTOS - OAB:10028, HILDCA COSTA GODOY - OAB:13.877/MT, 

MARCELA REGINA DE A FREITAS - OAB:OAB/MT 9.454

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, para apreciação do pedido de fl. 78.

 Intime-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 703468 Nr: 38097-17.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ RAIMUNDO CARDOSO DE MELLO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O, 

DIEGO PADILHA DE PAULA OLIVEIRA SOUZA - OAB:12014/MT, 

MAYRA ESMERALDA BRANDÃO DE SÁ - OAB:13.749 / MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT

 Procedo à intimação do DRA. DEBORA MUHL OAB: 15658/O para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 971967 Nr: 10201-23.2015.811.0041

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCINDO FERREIRA DOS SANTOS, ELEUSA 

GONÇALVES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO GOES NICOLADELLI - OAB:17980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.
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Indefiro o pedido do Exequente para que seja realizada consulta junto ao 

sistema SIEL, pois a diligência pode ser realizada pela própria parte, junto 

ao Tribunal Eleitoral de Mato Grosso, mediante o custeio das despesas da 

pesquisa.

Em quinze (15) dias, o Autor promova o regular processamento do feito a 

fim de efetivar a citação dos Executados, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 242951 Nr: 11417-34.2006.811.0041

 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): ODÉLIO DIAS DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ STUMPF JACOB 

GONCALVES - OAB:5.362/ MT, JOÃO DE FREITAS NOVAIS II - 

OAB:8195

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 761791 Nr: 14282-20.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CRÉDITOS FINANCEIROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATTILE COMERCIO DE CEREAIS LTDA, 

EDUARDO RIBEIRO SILVEIRA

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

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 463129 Nr: 31519-38.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAIDE DE BRITO MACIEL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA MUHL - OAB:15658/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:1807-A/MT

 Procedo à intimação do DRA. DEBORA MUHL OAB: 15658/O para que no 

prazo improrrogável de 03 dias, devolva os autos sob pena de ser 

aplicada as penalidades prevista no NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 258210 Nr: 20598-59.2006.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS 

COMERC. DE MEDIC., PERF,E COSM DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO EDUARDO FERREIRA CURADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON LUIS ALVES - 

OAB:7432/O, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 442650 Nr: 18590-70.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BMG S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOSOLO ENGENHARIA PLANEJAMENTO E 

CONSULTORIA LTDA, JOSE MURA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ARTHUR GONZAGA 

RIBEIRO FIGUEIREDO - OAB:23359/0, JOSE ANTONIO ALVARES - 

OAB:3.432/MT

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, para apreciação do pedido de fl. 336.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 795224 Nr: 1554-10.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO MIASHIRO ARAÚJO

 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: MARIA LUZIANE RIBEIRO - 

OAB:DEF - PÚBL.

 DESPACHO

Vistos.

Intime-se os devedores a indicarem bens a penhora em quinze (15) dias, 

sob pena de aplicação de multa nos termos do art. 774, V, do CPC.

Após, intime-se o Exequente a dar prosseguimento no feito em quinze (15) 

dias, sob pena de extinção sem julgamento do mérito.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 53817 Nr: 7213-54.2000.811.0041

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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alício Ângelo Catarino Rondon

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

- OAB:4482
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

Vistos.

Nos termos dos art. 921, III, do CPC, defiro a suspensão do feito em razão 

da inexistência de bens penhoráveis, como delimita o § 2º do art. 921, do 

CPC, ficando o Credor desde já intimado para, em um ano, dar 

prosseguimento ao feito, independentemente de novo pronunciamento 

judicial.

Mantenha-se o feito no arquivo provisório (andamento 80 Apolo), 

excluindo-o do relatório de estatística mensal conforme preconiza a 

CNGCGJ .

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 905915 Nr: 34180-48.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERSATIL CONSTRUTORA COMÉRCIO E 

SERVIÇOS LTDA-ME, MARCO ANTÔNIO DEVILLART AGUIAR

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

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

 Vistos.

Diante do pedido do Exequente, defiro dilação do prazo de quinze (15) 

dias para o Credor dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção sem 

julgamento do mérito

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 1029034 Nr: 36311-59.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIAMANTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 

LTDA, VINICIUS CAMPOS SALES, MICHEL BENEDITO OJEDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

Previamente a analise do pedido de fls.123/124, Intime-se o Exequente 

para manifestar-se em quinze (15) dias acerca dos cálculos apresentados 

pelos Executados às fls. 118/121.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 100605 Nr: 14559-85.2002.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECREMAT - CENTRAL DAS COOP. DE CRÉD.DOS 

ESTADO DE MT. E MS.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON GALLI, DIRCEU CARLINO

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

- OAB:6853/MT, EDE MARCOS DENIZ - OAB:6.808/MT, MÁRIO LÚCIO 

FRANCO PEDROSA - OAB:5.746/MT, ROBERTO CAVALCANTI BATISTA 

- OAB:5.868-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos.

O Exequente, em dez (10) dias, traga aos autos a planilha atualizada do 

débito, para apreciação do pedido de fl. 249/252.

 Intime-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Arimatéa Neves Costa

 Cod. Proc.: 247398 Nr: 15089-50.2006.811.0041

 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: TRESCINCO ADMISTRADORA E CONSÓRCIO S/CLTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO SERRA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO (intimações ) 

- OAB:11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - 

OAB:14.884/MT, PEDRO VICENTE LEON - OAB:2249/MT

 DECISÃO

 Vistos.

 Em atendimento ao pedido de fl. 180 designo AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO para o dia 16/10/2018 às 14h00min a ser realizada por 

conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, nos 

termos do art. 6º do Provimento n. 09/2016-CM.

Intime-se. Cumpra-se.

4ª Vara Especializada em Direito Bancário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1019665-20.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAB - LOCACAO DE ONIBUS E VANS LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

“www.tjmt.jus.br” no qual consta o ícone “Emissão de Guias on line; no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento, nos 

termos do art.485, III §1º NCPC

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001012-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HERLEY CRISTINA ORMOND SOBREIRA NASCIMENTO (RÉU)

ALESSANDRO DO NASCIMENTO - 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

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1024992-09.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO MARCON (ADVOGADO(A))

BMW FINANCEIRA S.A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA FIALHO FERREIRA CORTES (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a parte autora para depositar a diligência 

para condução do Oficial de Justiça comprovando nos autos do depósito 

da referida diligencia _ em conformidade com o art. 1º, 2º e 3º da Portaria 

002/2017, sendo que o pagamento deverá ser realizado via “EMISSÃO DE 

GUIAS ON LINE” no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 
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“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: 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):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

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 Despacho Vistos etc. Proceda a Secretaria 

o cumprimento da decisão constante no ID 15521944, com urgência, tendo 

em vista que o comprovante de depósito de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça encontra-se junto ao ID 15617382. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 28 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.: 762276 Nr: 14794-03.2012.811.0041

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELENICE BARBOSA MARTINS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DABERSON MACHADO BATISTA 

- OAB:7495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO PLATAIS BRASIL 

TEIXEIRA - OAB:160.435

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 da CGJ, 

impulsiono os autos para intimar as partes do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco) dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 745063 Nr: 42174-35.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA VALE AZUL LTDA - ME, 

ADRIANA PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-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 do retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, requerendo o que de direito, no prazo 

de 05(cinco dias).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 710874 Nr: 3868-94.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTONIO IGNÁCIO FERREIRA RIBAS

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDER D.L.H.C. FADINI - 

OAB:7645/MT

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

BUENO FILHO - OAB:13604-A/MT, REINALDO LUIS TADEU RONDINA 

MANDALTI - OAB:17209/A

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fl. 220. E para tanto, diante da notícia de aquisição 

dos ativos e passivos do banco requerido, pelo Banco Itaucard S/A, 

proceda-se à substituição do polo passivo da demanda, devendo passar a 

figura-lo o Banco Itaucard S/A, fazendo as retificações necessárias.

Concedo ao banco requerido o prazo suplementar postulado, à fl. 220, de 

15 (quinze) dias para manifestar-se acerca do cálculo da Contadoria de 

fls. 210/216.

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.: 33246 Nr: 7752-83.2001.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, 

BELMIRO MAIA DE ALMEIDA (DE CUJUS), ELIAS FARAH, JOSÉ LEMES DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Vistos etc.

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelo adjudicante Lufti 

Mikhael Farah Neto, às fls. 784/790, tenho que não merece acolhimento.

Diante das particularidades do caso, bem ainda, tendo em vista tratar-se 

de uma discussão que envolve parentes e familiares, entendo necessário 

o aguardo do julgamento da dissolução parcial da sociedade empresarial 

(Feito n. 2503-85.2012 – Código: 707693), que tramite perante a 2ª Vara 

Cível da Comarca de Rondonópolis/MT.

Assim, indefiro, por ora, o pedido de fls. 784/790.

No mesmo sentido, entendo que deve-se aguardar o julgamento do 

referido processo para analisar o pedido de intervenção de terceiros, na 

forma de assistentes litisconsorciais, de fls. 669/685.

Aguarde-se como determinado na decisão de fl. 776.

Após, retornem-me os autos em conclusão para análise dos pedidos de 

fls. 669/685, bem como, o pedido de cumprimento da carta precatória para 

imissão na posse, fls. 784/790.

Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 27811 Nr: 1904-28.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DINÂMICA COMERCIAL DE BEBIDAS LTDA, 

BELMIRO MAIA DE ALMEIDA, ELIAS FARAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON LUIZ PERIN - 

OAB:8804/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO PERGO CHILANTE - 

OAB:12.995, VANDERLEI CHILANTE - OAB:3533-A/MT

 Vistos etc.

Diante do cálculo da Contadoria, que aporta às fls. 296/297, intimem-se as 

partes para manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 843690 Nr: 47585-88.2013.811.0041

 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): DONALCIO OLIVEIRA LIMA

 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: IVAN SCHNEIDER - OAB:15.345

 Vistos etc.

Intime-se, pessoalmente, o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, consoante determina o artigo 485, 
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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.: 772551 Nr: 25660-70.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILSE BERNARDO DA SILVA, GILSE 

BERNARDO 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 verifico que o exequente, à fl. 101, juntou as 

publicações do edital de citação das executadas.

Extrai-se da certidão de fl. 104 que, embora citado por edital, as 

executadas não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 104, informando que as executadas 

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.

Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, sendo silêncio interpretado como 

desinteresse na ação, 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.: 402294 Nr: 34128-28.2009.811.0041

 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): IVONETE APARECIDA MEZIDIO - ME, IVONETE 

APARECIDA MEZIDIO SULZBACHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6.189/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONILSON MARCEL SILVA 

ANELLI - OAB:15.492/MT, LAELÇO CAVALCANTI JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 14.954

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 187.

Tendo sido realizada a restrição dos veículos junto ao sistema Renajud, 

portanto, junto ao Detran/MT, fl. 182, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação dos referidos veículos.

E para tanto, intime-se o exequente para promover o recolhimento da 

diligência necessária ao Oficial de Justiça, para cumprimento do mandado, 

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.: 4718 Nr: 9502-76.2008.811.0041

 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): OLME IVO BELLANDI, OLÍVIA NATALINA 

BELLANDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - OAB:257907/SP, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - 

OAB:3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 335/336. Proceda-se à retificação do polo ativo 

da demanda, passando a figurar a atual denominação social do banco 

executado, Banco Sistema S/A, e para tanto, proceda-se o necessário.

II – Intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

acerca da notícia de fls. 265/267, de que as partes estavam em tratativas 

para materializar os termos do alongamento da dívida existente entre as 

partes, que incluía o débito aqui discutido, bem ainda, no mesmo prazo, se 

for o caso, promover ao andamento do feito, sendo silêncio interpretado 

como desinteresse na ação, 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.: 67496 Nr: 9492-32.2008.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLME IVO BELLANDI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVERIO - 

OAB:3404-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO ALFREDO STIEVANO 

CARLOS - OAB:257907/SP, MARIO CARDI FILHO - OAB:3584-A/MT, 

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

 Vistos etc.

I – Defiro o pedido de fls. 356/357. Proceda-se à retificação do polo ativo 

da demanda, passando a figurar a atual denominação social do banco 

executado, Banco Sistema S/A, e para tanto, proceda-se o necessário.

II – Intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, informarem 

acerca da notícia de fls. 265/267, de que estavam em tratativas para 

materializar os termos do alongamento da dívida existente entre as partes, 

que incluía o débito aqui discutido, objeto da ação de execução apensa 

(Feito n. 9502-76.2008 – Código 4718.

Após, 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.: 1129518 Nr: 22820-48.2016.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO OSORIO FELIX DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

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

OAB:13.039/MT

 Vistos etc.João Osório Felix da Silva, apresentou às fls. 86/87, Embargos 

de Declaração da decisão proferida às fls. 84/85 dos autos (...) 

Argumenta o embargante que a decisão foi obscura ao indeferir a tutela 

de urgência, questionando quanto à não demonstração do perigo da 

demora.Alega ter o Juízo ter decidido ultra petita ao determinar o 

desentranhamento da petição e juntada aos autos competentes, ou seja, 

os autos apensos.Bem como, aduz que foi o Juízo omisso quanto a 

ilegitimidade passiva alegada.Apesar dos substanciosos argumentos 

expendidos pelo embargante, tenho que seu pedido não merece 

prosperar.Com efeito, observo que o que pretende o embargante é 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 sentença deveria ser combatida através 

do recurso cabível.Portanto, não há o que modificar nestes autos.Com 

essas considerações, conheço do embargos declaratórios e rejeito os 

mesmos.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como 

intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 736673 Nr: 33114-38.2011.811.0041

 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: ITAÚ UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BERGAMASCHI CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO FELIPE MONTEIRO 

COELHO - OAB:14.559, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FRANGE JÚNIOR - 

OAB:6218/MT, VERÔNICA LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB:7950 

OAB/MT

 Vistos etc.(...) Diante disso, considerando-se que o débito aqui discutido 

se encontra devidamente habilitado no rol do plano de recuperação judicial 

e foi devidamente adimplido.Ademais, entendo que a recuperação judicial 

implica novação dos créditos anteriores, os existentes a data do pedido, 

ainda que não vencidos e obriga a todos os credores, ressalva feita aos 

fiscais, conforme art. 59, caput, “O plano de recuperação judicial implica 

novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os 

credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias”.Com efeito, observo 

que o que pretende o embargante é a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada 

na sentença 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 sentença deveria 

ser combatida através do recurso cabível.Portanto, não há o que modificar 

nestes autos.Com essas considerações, conheço do embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 394421 Nr: 29691-41.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADALBERTO RIBEIRO FILHO

 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. (...) Portanto, não há o que modificar nestes autos, mantendo 

inalterada a decisão de fl. 66.Com efeito, que pretende o embargante é 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 decisão deveria ser combatida através 

do recurso cabível.Com essas considerações, conheço do embargos 

declaratórios e rejeito os mesmos.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 38949 Nr: 1609-88.1995.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL CENTRAL IND. COM. PAPEIS E EMB. 

LTDA, PAULO ROBERTO RODRIGUES GERMANO, MONICA FATIMA 

VILLAR DO CARMO RODRIGUES, BRAZ JOSÉ VILLAR DO CARMO, GISELI 

VILLAR DO CARMO, FERNANDO VILAR DO CARMO, AIDÊ DO CARMO 

VILLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO AZEVEDO E SILVA 

- OAB:6.879/MT, JOSÉ QUINTÃO SAMPAIO - OAB:5653/MT

 Vistos etc.(...) Portanto, não há o que modificar nestes autos.Com efeito, 

que pretende o embargante é a reapreciação dos autos, conforme 

fundamento da sentença, tratando-se de matéria já abordada e esgotada 

na sentença 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 sentença deveria 

ser combatida através do recurso cabível.Com essas considerações, 

conheço do embargos declaratórios e rejeito os mesmos.Intime-se. 

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 921102 Nr: 44075-33.2014.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

UNIÃO E NEGÓCIOS- SICOOB INTEGRAÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORBERTO OTÍLIO WIEGERT

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

LIMA - OAB:7.614/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Tendo em vista a correspondência devolvida de fl. 174, defiro o pedido de 

fls. 176/177.

Cite-se o requerido por edital, nos termos do art. 256 e 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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 737768 Nr: 34287-97.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLESIO ANTONIO PIRANI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193-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.

Diante da decisão proferida por este E. Tribunal de Justiça, deferimento a 

liminar no agravo de instrumento, concedendo efeito suspensivo, 

sobrestando o andamento desta ação, conforme cópia da decisão de fl. 

893, aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de n. 

1005690-83.2018.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 810918 Nr: 17411-96.2013.811.0041

 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: DANIEL DE AZEVEDO PITALUGA, MARILDA LOPES 

MACHADO

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

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUSSIVALDO FERNANDES DE 

SOUZA - OAB:10186

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:OAB/MT 15.484-A

 Vistos etc.

Intime-se o requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, tomar ciência, e 

manifestar-se, se entender necessário, acerca da petição de fl. 232.

Após, em permanecendo as partes em silêncio, retornem os autos ao 

arquivo. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 833174 Nr: 38665-28.2013.811.0041

 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: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES 

DE CREDITO E SERVIÇOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIELLO CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS 

IMOBILIARIOS LTDA ME

 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:

 (...) 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 a Executada para pagar a dívida em 03 (três) dias, 

consoante se depreende o comando do artigo 829 do Código de Processo 
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Civil, fazendo constar no mandado o disposto no art. 916 do Código de 

Processo Civil.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 

Novo Código de Processo Civil.4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Novo Código de Processo Civil.5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Novo 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 Novo 

Código de Processo Civil.6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 

Novo 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.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 831198 Nr: 36879-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MAGOSSO DE ARAUJO

 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:

 (...) 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 a Executada para pagar 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 Código de 

Processo Civil.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 

Novo Código de Processo Civil.4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Novo Código de Processo Civil.5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Novo 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 Novo 

Código de Processo Civil.6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 

Novo 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.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1099680 Nr: 10451-22.2016.811.0041

 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: LAIZE APARECIDA DE SOUZA

 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: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 Vistos etc.

I – Processo em ordem. Não existem nulidades a serem pronunciadas na 

presente fase. Presentes os pressupostos processuais e as condições 

da ação. Dou o feito por saneado.

II – Na fase de especificação de provas, postula a requerente pela 

produção de prova pericial.

Entendo necessário que a referida prova seja realizada por perito contábil. 

E para tanto, defiro a produção de prova pericial e para tanto, nomeio 

Perito contábil: JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA NETTO, contador, com 

endereço a Rua Sírio Libanesa, n. 240, Bairro: Popular, CEP. 78045-390, 

nesta Capital, telefone: 3025-1463 / 9227-5932. Intime-se esse da 

presente nomeação e para apresentar a proposta de honorários, em 05 

(cinco) dias.

Ressalto que a referida prova deverá ser arcada pela parte autora, que a 

requereu.

II – Dê-se ciência às partes, intimando-as para oferecimento dos quesitos, 

bem como para indicarem assistentes técnicos, se o desejarem (art. 421, 

§ 1º do CPC), no prazo de 05 (cinco) dias.

Vinda a proposta de honorários do perito, intime-se a embargante para 

manifestar-se, 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.: 121560 Nr: 9530-20.2003.811.0041

 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 ABN AMRO REAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS CORREA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:12.406-A OAB/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12.411-A/MT, 

RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8.184-A, RICARDO NEVES 

COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JATABAIRU FRANCISCO 

NUNES - OAB:4.903/MT, MILENA CORRÊA RAMOS - OAB:4981/MT

 Vistos etc.

I – Diante da cessão de crédito realizada, defiro o pedido de retificação do 

polo ativo da demanda, passando a constar Fundo de Investimento Em 

Direitos Creditórios Não Padronizados NPL1, procedendo-se às 

retificações necessárias.

II – Defiro o pedido de fl. 206. E para tanto, proceda-se ao aditamento do 

mandado de busca, apreensão e citação, devendo ser cumprido no 

endereço informado à fl. 206. Ressalto que deve o banco requerente 

providenciar a juntada da competente diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

necessária ao cumprimento do mandado.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 94976 Nr: 11599-59.2002.811.0041

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS, JOSÉ CARLOS 

CORREA RAMOS, CRISTIANE FÁTIMA BATISTA CARMO, MARCELO 

HENRIQUE CORREA CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES NONATO - OAB:6.866/MT, EDMUNDO MARCELO 

CARDOSO - OAB:3.449/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI CAMARGO - 

OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT, PATRICIA QUESSADA MILAN - OAB:6525/MT, 

RONIMÁRCIO NAVES - OAB:6.228/MT

 Vistos etc.

Cumpridas as determinações da decisão de fl. 546, retornem os autos ao 

arquivo, imediatamente. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 153122 Nr: 7197-61.2004.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILENA CORREA RAMOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA CORSINO 

GONÇALVES NONATO - OAB:6.866/MT, JOAQUIM FABIO MIELLI 

CAMARGO - OAB:2.680/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIEN FÁBIO FIEL PAVONI - 

OAB:6525/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que as partes firmaram acordo relativo ao 

débito aqui discutido, nos autos ação cautelar de arresto apenso (Feito n. 

1495/2008 – Código: 94976).

O referido acordo, cuja cópia está anexa à presente sentença, trata 

exatamente do débito aqui discutido.

Diante da homologação do acordo, naqueles autos de arresto, conforme 

sentença trasladada, de fl. 144, tenho que a presente ação de execução 

de acordo judicial perdeu seu objeto.

Tendo em vista que a dívida questionada nesta execução foi devidamente 

adimplida no acordo realizado nos autos apensos (Cautelar de arresto de 

n. 1495/2008 – Código: 94976), julgo e declaro extinto a presente 

execução, pela evidente perda do seu objeto, consoante o art. 485, IV do 

Código de Processo Civil.

Custas remanescentes, se houver, deverão ser arcadas pelos 

executados.

Decorrido o prazo recursal, em não sendo pagas as custas, anote-se no 

distribuidor o nome dos devedores das mesmas, arquivando-se em 

seguida, com todas as baixas devidas.

Em não tendo sido realizadas as baixas necessárias, na forma ajustada 

no acordo, providencie a Secretaria as expedições de ofícios que se 

fizerem necessários.

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.: 807781 Nr: 14235-12.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO FLORES MERGAREJO

 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

 Vistos etc.

I – Certifique-se o decurso de prazo da decisão de fl. 125.

II – Oficie-se à Conta Única determinando a localização e vinculação a 

estes autos do montante penhorado e transferido, e para tanto, 

encaminhe-se cópia do extrato de protocolamento de ordem de bloqueio 

de fl. 129.

Após, retornem-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.: 423818 Nr: 8088-72.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUREO BLASZAK

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS AFONSO BECKER - 

OAB:69061/RS, MARILENE BOMBARDELLI CERESER - OAB:77060/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARIEL ELIAS DE SOUZA - 

OAB:11945-B/MT

 Vistos etc.

Intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem 

acerca da petição de esclarecimento do douto perito contábil, apresentada 

às fls. 411/414.

Após, retornem-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.: 365116 Nr: 3285-80.2009.811.0041

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELSON GATTAS PESSOA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS GATTASS PESSOA 

JUNIOR - OAB:12264

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3056

 Vistos etc.

Diante do pagamento das custas finais, conforme informação de fl. 78 e 

comprovante de pagamento de fls. 98/99, proceda-se à baixa necessária, 

referente ao Cartório não Oficializado e em seguida, retornem os autos ao 

arquivo, imediatamente. E para tanto, expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 862315 Nr: 3491-21.2014.811.0041

 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: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODILZA SOARES PRADO DOS SANTOS

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

11.340-A, FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO - OAB:17300-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elis Antonio Rodrigues - 

OAB:13.603-E, HEYTOR MOREIRA DOS SANTOS - OAB:15212-E, 

ISABELLY FURTUNATO - OAB:21.705-B/MT

 Vistos etc.

Diante do silêncio do banco, tanto no que tange ao cumprimento de 

sentença, quanto no que se refere à petição da requerida, de fls. 49/50, 

conforme intimação, fl. 53 e certidão de fl. 55, arquivem-se os autos, 

imediatamente, com as cautelas de praxe. Cumpra-se. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1042190 Nr: 42584-54.2015.811.0041

 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 SANTANDER BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L C TAPAJOZ SOUZA ME, LUZIA CARVALHO 

TAPAJOZ SOUZA

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

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

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:228213

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o banco requerente para que traga aos autos documento hábil à 

comprovação da cessão de crédito informada às fls. 52/53, no prazo de 

05 (cinco) 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.: 885844 Nr: 20421-17.2014.811.0041

 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: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIRO ALVES MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MARCARENHAS BARBOSA - OAB:, FLAVIO NEVES COSTA - 

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

THIAGO MAHFUZ VEZZI - OAB:18017/A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DA SILVA - 

OAB:17056/0

 Vistos etc.

Intime-se o banco requerente para que traga aos autos documento hábil à 

comprovação da cessão de crédito informada às fls. 68/69, no prazo de 
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05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 769335 Nr: 22298-60.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CONCEIÇÃO OURIVES FIGUEIREDO

 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 DE 

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

ALEXANDRE DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Vistos etc.

Cumpra a Secretaria, com urgência, a decisão de fl. 257. Servindo a 

publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1141448 Nr: 28040-27.2016.811.0041

 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): ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ

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

OAB:9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro, por ora, o pedido do exequente, vindo à fl. 70, de consulta de 

bens do executado, via sistema Infojud (Receita Federal).

 Com efeito, antes de diligenciar no sentido de localizar bens passíveis de 

penhora e/ou arresto de propriedade da executada, deve o exequente 

providenciar a efetiva e válida citação da mesma.

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.: 1076244 Nr: 58081-11.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICOOB INTEGRAÇÃO - COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS, SADI LUIZ BRUSTOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDUSTRIAS DOM PET LTDA - ME, LEONIL 

VENTURA DE PINHO

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

LIMA - OAB:7614-0/MT, MARIO CEZAR DE LIMA - OAB:OAB/MT 6.618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, à fl. 63, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados, fls. 64/66.

Extrai-se da certidão de fl. 67 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 67, 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.

Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, sendo silêncio interpretado como 

desinteresse na ação, 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.: 725909 Nr: 21670-08.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EL CID DOS SANTOS ME, EL CID DOS SANTOS

 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 exequente, à fl. 54, juntou as 

publicações do edital de citação dos executados, fls. 55/56.

Extrai-se da certidão de fl. 57 que, embora citados por edital, os 

executados não apresentaram defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 57, informando que os executados 

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.

Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, sendo silêncio interpretado como 

desinteresse na ação, 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.: 927856 Nr: 48135-49.2014.811.0041

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITAL ANSELMO DA SILVA

 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:

 (...) 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 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 Código de 

Processo Civil.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 

Novo Código de Processo Civil.4. Na hipótese de o Oficial de Justiça não 

encontrar o executado, deve dar cumprimento ao artigo 830 caput e 

parágrafo primeiro do Novo Código de Processo Civil.5. Fixo desde já, 

honorários em 10% (dez por cento) do valor do débito, conforme artigo 

827 do Novo 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 Novo 

Código de Processo Civil.6. Defiro somente o "caput" do artigo 212 do 

Novo 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.Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1020959 Nr: 32413-38.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN FABIANO MANZON SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.I – Diante da certidão dos Oficial de Justiça, vinda à fl. 27, 

dando conta da impossibilidade de localizar o executado, 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 225 de 620



as disposições do Provimento nº 004/2007-CGJ/MT, de 26.03.2007, defiro 

o pedido de arresto, constrição, “online” constante de fls. 36 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 - R$ 

209.409,09 (duzentos e nove mil quatrocentos e nove reais e nove 

centavos) -, que eventualmente forem encontrados em contas bancárias 

pertencentes ao executado, Jean Fabiano Manzon Soares (...) 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.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 das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 446338 Nr: 20667-52.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA ALVES DA CRUZ DE CASTRO - ME, 

PATRICIA ALVES DA CRUZ DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 Vistos etc.Diante inércia do executado, que apesar de citado por edital, 

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. 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$ 79.655,74 (setenta e nove mil seiscentos e cinquenta e 

cinco reais e setenta e quatro 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-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 Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 173196 Nr: 21780-51.2004.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ATIVOS S/A. SECURATIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA VERSÁTIL E COMÉRCIO LTDA, 

WELLINGTON CARVALHO DE OLIVEIRA, MEIREDIANA DIAS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL FURTADO AYRES - 

OAB:17380/DF

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

MATO GROSSO - OAB:

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que a citação dos executados se deu por 

edital, decisão de fl. 85, comprovação de publicação de fls. 91/94.

Diante da sentença proferida nos autos apensos, Embargos do Devedor 

de n. 9539-40.2007 – Código: 289023, revisando o contrato ora discutido, 

objeto desta execução, cópia de fls. 112/114, bem como, o acórdão 

proferido pelo E. Tribunal de Justiça, em sede de recurso de apelação, 

cópia que acompanha a presente decisão, se faz imprescindível que o 

exequente providencie a atualização do débito, nos parâmetros da revisão 

realizada.

Assim, a fim de que o Juízo possa analisar os pedidos de fls. 128/129, 

traga o exequente aos autos o cálculo do débito realizado nos parâmetros 

da revisão do contrato realizada.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 290910 Nr: 10825-53.2007.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETRÔNICA E INFORMÁTICA PC TEC LTDA, 

PAULO CESAR E SILVA, JANIA RAMOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 81 e suspendo o presente feito pelo prazo de 01 

(um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o 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.: 12509 Nr: 1699-57.1999.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GRECOVEL VEÍCULOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO EDUARDO TORRES 

ESGAIB - OAB:4474/MT, SALADINO ESGAIB - OAB:2.657/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES BARBOSA 

DE OLIVEIRA - OAB:89199/MG, LUIZ FERNANDO LANFREDI - 

OAB:248297/SP, MARIO CARDI FILHO - OAB:3.584-B/MT, RAFAEL 

BARROSO FONTELLES - OAB:119910/RJ, USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT, VINÍCIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:8750/MT

 Vistos etc.

I – Oficie-se à Conta Única, determinando a localização e vinculação do 

montante depositado à fl. 1399, à conta judicial dos autos da ação cautelar 

de n. 5155-87.2014 – Código: 864407, em trâmite perante a 3ª Vara 

Especializada de Fazenda Pública desta Comarca de Cuiabá, diante da 

penhora no rosto dos autos realizada às fls. 1300/1301, encaminhando-se 

cópia do referido documento de fl. 1399.

Após a resposta da Conta Única, realizando a transferência do valor 

objeto da penhora no rosto nos autos, fls. 1300/1301, oficie-se ao Juízo 

da 3ª Vara Especializada de Fazenda Pública desta Comarca de Cuiabá, 

prestando as informações necessárias nos autos da ação cautelar de n. 

5155-87.2014 – Código: 864407, de que foi realizada a transferência do 

valor da penhora.

Em seguida, proceda-se ao imediato arquivamento dos autos, com as 

baixas e cautelas de praxe. Cumpra-se. Servindo a publicação desta 

decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 766010 Nr: 18750-27.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSETI C. GOMES ME, JOSETI CALHEIROS 

GOMES

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

OAB:OAB/MT 12.560, MARCELO ALVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445 - 

MT, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 54. E para tanto, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e remoção de bens que guarnecem a sede da empresa 

executada, bem como, da residência do executado, efetuando-se a 

penhora em tantos bens quantos bastem e sejam necessários ao 

pagamento do débito exequendo.

Após, intimem-se os executados.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 305926 Nr: 15668-61.2007.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DECIO JOSE TESSARO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BUFFET ANNE MATHILDE LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY ANTONIO FERREIRA DE 

PINHO - OAB:1992/RO, CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - 

OAB:2.852-TO, LUÍS CARLOS MARQUES FONTES - OAB:8685/MT, 

SILVIA MARIA DE MEDEIROS - OAB:2.298 - RO

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 70. 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: Décio José Tessaro e como executada: 

Buffet Anne Mathilde Ltda ME.

II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença dos honorários de 

sucumbência de fls. 66/67.

 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 – Tendo em a notícia de renúncia do patrono da executada, fls. 71 e 73, 

intime-se pessoalmente a executada, para constituir novo patrono nos 

autos, 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.: 780382 Nr: 33925-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSIMEIRE DE CAMPOS GUEDES CABRAL

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADONIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:14.524/MT, CARLOS RAFAEL DEMIAN GOMES DE CARVALHO - 

OAB:10.891/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:8.530-A/MT

 Vistos etc.

Remetam-se os autos à Contadoria Judicial para ciência e manifestação 

acerca da discordância do cálculo do débito, manejada pelo banco 

executado na petição de fls. 171/172.

Em entendendo pela necessidade de realização de novo cálculo, proceda 

a Contadoria à apuração.

Vinda a resposta da Contadoria, intimem-se as partes para manifestarem, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Em seguida, certifique-se e 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.: 754867 Nr: 6862-61.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIANNY LIMA LOPES

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

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

OAB:8.920-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Vistos etc.

I – Trata-se de processo sentenciado com trânsito em julgado, fl. 88.

 II – Defiro o pedido de cumprimento de sentença de fls. 100/101.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 428962 Nr: 10375-08.2010.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRINDADE E CIA LTDA, LUCENA DE FÁTIMA 

TRINDADE, ANA CLAUDIA SIMAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, PAULA RODRIGUES DA SILVA - 

OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DO REIS 

MOREIRA - OAB:MT/ 5.767, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN 

AUZANI - OAB:6624/MT, HOMERO MARCHEZAN - OAB:MT/ 6.624

 Vistos etc.

Diante da sentença proferida nos autos apensos, Embargos do Devedor 

de n. 48546-29.2013 – Código: 844746, revisando o contrato ora discutido, 

objeto desta execução, cópia da sentença vinda às fls. 117/120 e certidão 

de trânsito em julgado de fl. 121, se faz imprescindível que o exequente 

providencie a atualização do débito, nos parâmetros da revisão realizada.

Assim, a fim de que o Juízo possa analisar o pedido de penhora e 

avaliação dos bens dados em garantia ao contrato (fl. 29), pedido vindo às 

fls. 114/115, traga o exequente aos autos o cálculo do débito realizado 

nos parâmetros da revisão do contrato realizada.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1026236 Nr: 34894-71.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO MARLON DA SILVA

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

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

OAB:11060-AOAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Diante da notícia de descumprimento do acordo ajustado entre as partes, 

fl. 68, pede o exequente o prosseguimento da execução.

Tendo em vista que o executado firmou o acordo, à fl. 60, tomou ciência 

inequívoca desta execução. Assim, dou-o por citado.

 Assim, defiro o pedido de fl. 68. E para tanto, expeça-se mandado e 

penhora e avaliação do bem ali descrito.

Ressalto que deve o exequente promover, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência necessária ao Sr. Oficial de Justiça, 

possibilitando o efetivo cumprimento do mandado.
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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.: 893294 Nr: 25414-06.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRANPISCINAS - REVENDA DE PISCINAS E 

ACESSÓRIOS LTDA EPP, MARCO AURÉLIO AVELLAR VIEIRA , MARIA 

CAROLINA SIGRIST DE SIQUEIRA AVELLAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GENESSY GOUVEA DE MATTOS - 

OAB:OAB/RJ- 37.378, MAURICIO COIMBRA GUILHERME FERREIRA - 

OAB:91.811/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 70. Proceda-se ao aditamento do mandado, para 

realizar nova tentativa de citação dos executados, nos endereços 

informados à fl. 70.

Ressalto que deve o exequente promover, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

recolhimento da diligência necessária ao Sr. Oficial de Justiça, 

possibilitando o efetivo cumprimento do mandado.

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.: 238053 Nr: 7150-19.2006.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISHING INDUSTRIA DE BARCOS LTDA. EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA RITA SEIXAS 

GUEDES - OAB:6.948-MT

 Vistos etc.

Diante da concordância do exequente com a emissão da certidão de 

crédito e consequente extinção da ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do CPC/2015 e em 

consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, JULGO EXTINTO o presente 

processo EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 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 do 

devedor/executado, 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. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 230268 Nr: 37258-65.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FISHING INDUSTRIA DE BARCOS LTDA. EPP, 

VINCES FOMENTO MERCANTIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT, VANESSA KLAUS SARAGIOTTO - OAB:7.032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOZAIRA RITA SEIXAAS 

GUEDES - OAB:6948

 Vistos etc.

Diante da concordância do exequente com a emissão da certidão de 

crédito e consequente extinção da ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do CPC/2015 e em 

consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, JULGO EXTINTO o presente 

processo EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 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 do 

devedor/executado, 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. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 230043 Nr: 37009-17.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON KELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINCES FOMENTO MERCANTIL LTDA, FISHING 

INDUSTRIA DE BARCOS LTDA. EPP, BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT

 Vistos etc.

Diante da concordância do exequente com a emissão da certidão de 

crédito e consequente extinção da ação, nos termos do Provimento 

84/2014 do CGJ, nos termos do art. 921, § 2º e 485, III, do CPC/2015 e em 

consonância ao Provimento 84/2014-CGJ/MT, JULGO EXTINTO o presente 

processo EXECUTIVO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

 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 do 

devedor/executado, 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. R. I. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 854692 Nr: 57216-56.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRC

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

LIMA - OAB:7.614/MT, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6.618/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido do exequente, vindo às fls. 61.

E para tanto, procedo à consulta de bens do executado pelo Sistema 

Renajud (Detran/MT): Jonil Rodrigues Correia – CPF n. 481.924.651-87, fls. 

05.
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Assim, visto que a resposta acima acompanha esta decisão, intime-se o 

exequente para que se manifeste e dê andamento ao feito, 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.: 228621 Nr: 35728-26.2005.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI EMPREENDEDORES - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BERNARDES DE FRANCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO DE ALMEIDA VARGAS 

NUNES - OAB:10220, EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Compulsando os autos verifico que o exequente, à fl. 138, juntou as 

publicações do edital de citação do executado, fls. 139/141.

Extrai-se da certidão de fl. 142 que, embora citado por edital, o executado 

não apresentou defesa.

Dessa forma, conforme certidão de fl. 142, 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.

Em seguida, intime-se o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

promover ao andamento do feito, sendo silêncio interpretado como 

desinteresse na ação, 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.: 836465 Nr: 41452-30.2013.811.0041

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EKTRON SEGURANÇA ELETRÔNICA E CALHAS LTDA 

-ME, ADELIO DA SILVA REZENDE

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

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

OAB:7.504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11.876-MT, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A

 Vistos etc.

I – Cumpra a Secretaria, com urgência, o item I da decisão de fl. 157.

II – Intime-se o banco exequente para que traga aos autos documento hábil 

à comprovação da cessão de crédito informada às fls. 183, no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento do pedido.

 III – Apresentada a proposta de honorários às fls. 168/170, verifico que 

ambas as partes discordaram da proposta de honorários apresentada, fl. 

180 e fl. 181.

Diante da redução dos honorários pela douta perita, às fls. 214/217, 

intimem-se as partes para manifestarem acerca da redução à proposta, no 

prazo de 10 (dez) dias.

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.: 10417 Nr: 10189-68.1999.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANDEIRANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcial Frete, BENTO LAGARTO ABRAÇOS

 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: CARLOS EDUARDO MALUF 

PEREIRA - OAB:10407/MT, PAULO SÉRGIO DAUFENBACH - 

OAB:5.325/MT

 Vistos etc.

Compulsando os autos observo que o feito se arrasta desde 03/12/1999.

 Assim, desde dezembro/1999 segue o banco exequente em busca da 

satisfação do crédito, tendo exaurido os meios possíveis para localização 

de bens passíveis de penhora.

Verifico que o feito foi suspenso inúmeras vezes.

Antes de analisar novo pedido de suspensão do processo, petição de fl. 

190, 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 

84/2014 do CGJ.

Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 264262 Nr: 22357-58.2006.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANCK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FAGUNDES FERREIRA, JUSSARA 

CARDOSO FAGUNDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MS 12.002, RENATO CHAGAS CORREA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ RICARDO NUNES - 

OAB:OAB/MT 22842/B

 Vistos etc.

Diante da notícia do falecimento da requerida: Jussara Cardoso Fagundes 

Ferreira, vinda à fl. 188, se faz necessária a regularização do polo 

passivo da demanda, devendo a parte autora cumprir com 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 passivo 

da demanda.

Conforme as exigências determinadas nos art. 687 e seguintes do Código 

de Processo Civil, a parte requerida 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, defiro o pedido de fls. 190/191 e suspendo o presente feito pelo 

prazo de 01 (um) ano.

Decorrido o referido prazo, intime-se o requerente, pessoalmente e via de 

seu patrono, para no prazo de 05 (cinco) dias, promover ao andamento do 

feito, consoante determina o artigo 485, parágrafo 1º do Novo Código de 

Processo Civil.

 Intime-se. 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.: 445976 Nr: 20439-77.2010.811.0041

 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): ROZENETHE BARBOSA DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, IONEIA ILDA VERONEZE - 

OAB:9.070-A/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - 

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) Com efeito, cometeu equívoco o Juízo, uma vez que nos autos não 

ocorreu a prescrição intercorrente, mas sim o instituto da prescrição por 

ausência de citação, na forma descrita no § 1º do art. 240 do 
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CPC.Conforme se observa do art. 457, II, do CPC, o reconhecimento da 

prescrição é norma imperativa, não conferindo faculdade ao juiz para 

reconhecer a prescrição de ofício, mas sim se torna obrigado a 

pronunciá-la ex officio.Assim, o feito deveria ter sido extinto com 

fundamento no art. 457, inciso II do CPC.Com essas considerações, 

conheço do embargos declaratórios e acolho os mesmos, apenas e tão 

somente para retificar o dispositivo da sentença de fls. 106/109, passando 

a constar o seguinte:DISPOSITIVO.Em face do exposto, reconheço a 

ocorrência da prescrição da ação, por ausência de citação válida da 

requerida, ora executada, no prazo da prescrição, e de consequência, 

julgo e declaro extinto o processo com fulcro nos artigos 487, inciso II, 

924, inciso V, e 925, ambos do CPC, bem como desconstituo o título 

executivo extrajudicial 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, uma vez que o executado não constituiu advogado 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.Intime-se. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 193651 Nr: 6689-81.2005.811.0041

 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: CONSÓRCIO NACIONAL VOLVO S/A LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ZAITTER - 

OAB:OAB/PR 47.325, MARCOS ANTÔNIO ZAITTER - OAB:8740/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Verifique a Secretaria a sequência numérica dos autos, e em se fazendo 

necessário, proceda-se à reorganização e renumeração do feito.

 Após, voltem-me os autos em conclusão, com urgência, para análise dos 

embargos declaratórios. Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão 

como intimação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo de Toledo Ribeiro Junior

 Cod. Proc.: 1103488 Nr: 11926-13.2016.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILISE DA SILVA GODOIS – ME, MARILISE 

SILVA GODOIS

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

OAB:OAB/MS 7161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

I – Indefiro, por ora, o pedido do exequente, vindo à fl. 70, de consulta de 

bens do executado, via sistema Infojud (Receita Federal).

 Com efeito, antes de diligenciar no sentido de localizar bens passíveis de 

penhora e/ou arresto de propriedade da executada, deve o exequente 

providenciar a efetiva e válida citação da mesma.

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.: 362689 Nr: 32468-33.2008.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIGMAR BERNARDINELLI, LUIZ RODRIGO DE PAULA 

BERNARDINELLI, MARCUS VINICIUS DE PAULA BERNADINELLI

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO ANDRÉ LASCH - 

OAB:4.324/MT, CARMINDO FRANCISCO FERREIRA - OAB:9.823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Vistos etc.

Às fls. 1101/1115 compareceram os exequentes postulando pela 

concessão de tutela de evidência.

Pede, em caráter de tutela de evidência, o deferimento do levantamento do 

valor incontroverso reconhecido pelo banco executado, que se encontra 

efetivamente depositado nos autos.

Apesar dos substanciosos argumentos expendidos pelos exequentes, 

tenho que seu pedido não merece prosperar.

Constitui requisito básico e fundamental à obtenção de qualquer tutela 

antecipada uma prévia verificação de efetiva probabilidade de existência 

do direito pretendido, ou, na expressão legal, que o julgador se convença 

da verossimilhança da alegação (art. 300 do CPC).

Sabe-se que a tutela de evidência trata de tutela jurisdicional sumária 

satisfativa, fundada em um juízo de alta probabilidade ou de quase certeza 

da existência do direito que prescinde da urgência”.

Não obstante os argumentos dos exequentes, não vejo presentes as 

hipóteses autorizativas do art. 311 do CPC, para a concessão da tutela.

Inicialmente vejo que o montante reconhecido pelo banco, e portanto, 

incontroverso, não é o valor indicado pelos exequentes às fls. 1114, de 

R$ 126.837,77, mas sim o montante de R$ 15.911,92 (quinze mil 

novecentos e onze reais e noventa e dois centavos), conforme se 

observa da petição do banco, especificamente à fl. 764.

Bem ainda, vejo que o banco apresentou recurso de agravo de 

instrumento de n. 1010325-10.2018.8.11.0000, questionando exatamente a 

homologação do cálculo do débito apresentado pelo perito contábil.

Assim, tendo em vista a impugnação do cálculo, entendeu o Juízo a 

necessidade do aguardo do julgamento do referido recurso, conforme 

decisão de fl. 1100.

A referida decisão passou irrecorrida.

Assim, entendo inviável o deferimento de levantamento dos valores neste 

momento.

Por todo exposto, indefiro a tutela de urgência requerida pelos 

exequentes.

 Aguarde-se o julgamento do recurso de agravo de instrumento, conforme 

determinado à fl. 1100.

 Cumpra-se. Servindo a publicação desta decisão como intimação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1028636-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J T CORRESPONDENTE FISCAL E ADMINISTRATIVO EIRELI - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028636-23.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: J T CORRESPONDENTE FISCAL E 

ADMINISTRATIVO EIRELI - ME 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 KIA/ CERATO, Ano 

Fabricação/Modelo 2015/2016, Chassi KNAFZ414BG5409957, Renavam 

1068476041, Placa QBO-0940, 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 
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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, 28 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: 1028724-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANE MALDONADO MALINOSKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1028724-61.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO 

GROSSO EXECUTADO: JOSIANE MALDONADO MALINOSKI Decisão 

Interlocutória Vistos etc. 1. Defiro a emenda à inicial, com a devida juntada 

das custas judiciais e taxa judiciária pagas. 2. Cite-se o executado para 

pagar 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. 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. 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. 5. 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. 6. Intime-se o 

exequente 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. 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, 28 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: 1026701-45.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BAIAO (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO POSTO TREVISAN EIRELI (EXECUTADO)

CARLOS DALY DALCOL TREVISAN (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1026701-45.2018.8.11.0041. EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: AUTO POSTO TREVISAN EIRELI, CARLOS DALY DALCOL 

TREVISAN Decisão Interlocutória Vistos etc. 1. Citem-se os executados 

pessoalmente (via postal, com AR) 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. 2. 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. 3. 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. 4. 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. 5. 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, 28 de setembro de 2018. Juiz Paulo de Toledo Ribeiro Junior 

Titular da Quarta Vara Especializada de Direito Bancário

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007921-57.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO DURIC CALHEIROS (ADVOGADO(A))

SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA (AUTOR(A))

SM EMPREENDIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

MARCOS ANTONIO MALUF (AUTOR(A))

MTM CONSTRUCOES LIMITADA (AUTOR(A))

MARCELO BENEDITO MALUF (AUTOR(A))

KLEYTON ALVES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO BENEDITO LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ORIGINAL S/A (RÉU)

ARMIN LOHBAUER (ADVOGADO(A))

RACHEL FERREIRA ARAUJO TUCUNDUVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo n. 

1007921-57.2018.8.11.0041 Decisão Interlocutória Vistos etc. I – Por se 

tratar de depósito consignado em juízo pelos requerentes, à título de valor 

incontroverso, defiro o pedido de ID 13205517 do requerido. Para tanto, 

expeça-se o competente alvará judicial ao Banco requerido, no tocante à 

liberação do valor tido pelas partes com incontroverso, conforme os 

dados constantes de ID 13205517, para o devido abatimento do saldo 

devedor dos requerentes. II – Quanto ao pleito do Banco requerido de ID 

15205403, indefiro-o, por ora, diante das manifestações dos requerentes 

de ID’s 15526778, 15620559 e 15620565, demonstrando que foi 

apresentado Embargos de Declaração ao Agravo de Instrumento que 

discute a matéria da decisão de tutela antecipada de ID 12521320, 

permanecendo suspenso qualquer ato de expropriação do bem imóvel que 

garante o contrato, até decisão final nos referidos Embargos de 

Declaração. III – Também, diante do depósito dos honorários do perito 

apenas pelos requerentes de sua parte de 50% (cinquenta por cento) 

junto ao ID 15492766, autorizo o levantamento da integralidade da quantia 

depositada pelos requerentes em favor do perito nomeado, de R$ 

26.950,00 – relativos aos 50% (cinquenta por cento), a ser liberado antes 

da realização da perícia. Ressalto que deve ainda o Banco requerido 

depositar sua parte de 50%, de R$ 26.950,00, sob pena de ser realizada 

penhora online em suas contas, e este 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 02/10/2018, 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. A/Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancario

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1018230-40.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO HENRIQUE PEREIRA CORREA (ADVOGADO(A))

LAIS RIBEIRO DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULO DE TOLEDO RIBEIRO JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA 

ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE CUIABÁ Processo: 

1018230-40.2018.8.11.0041. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: LAIS RIBEIRO DE SOUZA Decisão 

Interlocutória Vistos etc. I – Banco Bradesco Financiamentos S/A, propôs 

a presente Ação de Busca e Apreensão em desfavor de Laís Ribeiro de 

Souza. Deferida a liminar junto ao ID 13874454, o bem foi devidamente 

apreendido, consoante certidão de ID 15601010. A requerida compareceu 

aos autos junto ao ID 15617637, alegando que não há parcelas vencidas 

no contrato discutido sob n. 0104223810, consoante comprovantes 

juntados aos autos ID’s 15618141, 15618155, 15618167, 15618153 e 

15618161, postulando pela revogação da liminar que deferiu a busca e 

apreensão do veículo, bem como, a restituição do veículo, objeto da lide. 

Pelo exposto, defiro o pedido da requerida, revogo a decisão inicial 

constante no ID 13874454, e para tanto, expeça-se Mandado de 

Restituição do bem, ficando desde já autorizado o cumprimento do 

mandado pelo Oficial de Justiça de plantão. II – Anoto ainda que defiro os 

benefícios da Justiça gratuita à requerida, ficando, pois, isento do 

pagamento das custas processuais. Quanto à verba honorária, arbitro em 

10% sobre o valor do débito, porém, fica suspensa a obrigação nos 

termos do art. 12 da Lei 1060/50. III – Em seguida, intime-se o requerente 

para manifestar sobre a petição e documentos juntados aos ID’s 

15617637, 15618141, 15618155, 15618167, 15618153 e 15618161, no 

prazo de 10 (dez) dias. Intimem-se. Cumpra-se. Servindo a publicação 

desta decisão como intimação. AT/Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Juiz 

Paulo de Toledo Ribeiro Junior Titular da Quarta Vara Especializada de 

Direito Bancário

Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação 

Popular

Intimação

Intimação Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA

Processo Número: 1021461-46.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BEATRIZ ROSALIA DE O F DUARTE (RÉU)

MATO GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA (RÉU)

GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA OAB - 992.554.131-04 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESP. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA E AÇÃO POPULAR DECISÃO Processo: 

1021461-46.2016.8.11.0041. AUTOR(A): MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, MATO 

GROSSO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, BEATRIZ ROSALIA DE O F DUARTE 

PROCURADOR: GRHEGORY PAIVA PIRES MOREIRA MAIA Vistos etc. 

Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo Ministério Público Estadual em 

face dos réus Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado 

de Mato Grosso e Beatriz Rosália de Oliveira Souza, objetivando a 

nulidade do Ato nº 1509/99 e, por arrastamento, de todos os atos 

administrativos subsequentes, emanados pelo segundo réu, o qual 

concedeu a terceira requerida, segundo o Autor, a indevida estabilidade e 

efetividade, enquadramento e progressão no serviço público, visto que 

não preenchia os requisitos previstos no art. 19 do ADCT. A Ré Beatriz 

Rosália de Oliveira Souza postula a concessão das benesses da justiça 

gratuita, bem como requer o sobrestamento do feito com fundamento no 

Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida nº 

817.338/DF(id. 8207543). É o relato do necessário. Decido. 

Compulsando-se, detidamente, os autos verifico que a ré Beatriz Rosália 

de Oliveira Souza postulou a concessão do benefício da justiça gratuidade 

da justiça, sob o argumento de que faz jus aos benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Pois bem, no que alude à gratuidade da justiça, o art. 98 

do CPC, assim prescreve: A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei. (sem destaques no original). Assim, 

a condição para o deferimento da gratuidade da justiça reside na 

insuficiência de recursos para custear o processo, o que não é possível 

vislumbrar in casu, uma vez que a ré Beatriz Rosália de Oliveira Souza 

nada acostou para comprovar sua condição financeira que justifique a 

concessão pleiteada. Oportuno ressaltar que, embora seja presumida a 

hipossuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, do CPC), ela 

não é absoluta. Corroborando: AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE CONTRATO - DECISÃO QUE INDEFERE 

PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA 

INCAPACIDADE PARA SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - DECISÃO 

MANTIDA – ART. 557, CAPUT, DO CPC - AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE 

TEVE SEGUIMENTO NEGADO - AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO - 

DECISÃO MANTIDA. Se as circunstâncias da causa não evidenciam a falta 

de condições financeiras de arcar com os custos processuais e se o 

conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a alegada 

incapacidade, o pedido de justiça gratuita há que ser indeferido. (AgR 

135343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 07/10/2015, Publicado no DJE 13/10/2015) (sem 

destaques no original). AGRAVO DE INSTRUMENTO – INEXIBIBILIDADE DE 

DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INDEFERIMENTO DE 

CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM 

AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO 

– AGRAVANTE QUE POSSUI PROFISSÃO DE MÉDICO E RECEBE 

REMUNERAÇÃO QUE NÃO O COLOCA NA SITUAÇÃO DE BENEFICIÁRIO 

DA JUSTIÇA GRATUITA – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO – 

CONSONÂNCIA COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL DO ARTIGO 5º, 

LXXIV - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. A concessão do 

benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. Não se mostra desarrazoada a decisão que indefere o 

benefício da justiça gratuita ao profissional médico, cujo salário afigura-se 

bem superior à média de rendimentos mensais da classe média brasileira. 

(AI 32937/2015, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 21/07/2015, Publicado no DJE 27/07/2015) 

(sem destaques no original). A concessão de justiça gratuita não deve ser 

aplicada de forma absoluta e irrestrita, merecendo, assim, ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica para que, em situações 

excepcionais, seja relativizada, como forma de impedir o abuso do direito. 

Assim, já se pronunciaram os notáveis Nelson Nery Jr e Rosa Maria 

Andrade Nery, in verbis: “A declaração pura e simples do interessado, 

conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o 

magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca 

daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se 

de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de 

pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do 

privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do 

conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício”. (in Código de 

Processo Civil Comentado, 4ª. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749).(sem 

destaques no original) Dessa forma, o escopo da lei que concede o 

benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que, realmente, 

se encontram em situação de necessidade e que, na maioria das vezes, 

sequer possuem renda e não a outros que, tendo condições financeiras 

para arcarem com as custas processuais, postulam esse benefício 

somente para se eximirem do pagamento da taxa judiciária. Cabe ao 

magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente 

preenche os requisitos legais para tal desiderato. In casu, existindo 

indícios da ausência dos pressupostos legais para a concessão da 

gratuidade, deverá ser oportunizado a requerida comprovar o 

preenchimento dos pressupostos de insuficiência financeira. Ante o 

exposto: a)- Oportunizo a ré Beatriz Rosália de Oliveira Souza, o prazo de 

15 (quinze) dias, para, querendo, comprovar sua hipossuficiência 

financeira, acostando, 3 (três) últimos holerites e/ou outros documentos 
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que achar pertinentes. Desse modo, por ora, sobrepujo a análise do 

pedido de justiça gratuita à prévia comprovação do acima consignado. b)- 

Diante do requerimento de sobrestamento do feito e, a fim de oportunizar o 

contraditório, determino que o Ministério Público se manifeste no prazo de 

15 (quinze) dias. c) Após o decurso do prazo, certifique-se, em seguida, 

voltem-me os autos conclusos. Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018. 

(assinado eletronicamente) Luís Aparecido Bortolussi Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Aparecido Bertolucci Júnior

 Cod. Proc.: 725155 Nr: 20863-85.2011.811.0041

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMÁRIO FORTE DALTRO, JAN AUREO 

GOMES DE ANDRADE, LUIS GILBERTO MALACO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO BIRAL DE FREITAS - 

OAB:12678-A, LÍLIAN PAULA ALVES MODESTO DA COSTA 

(PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:10.730/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GRACIELLI DE OLIVEIRA 

GALLEGO - OAB:10755

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o advogado 

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB/MT 4099 a devolver em Juízo os autos 

20863-85.2011.811.0041 - Cód. 725155, no prazo de 24 horas, sob pena 

de busca e apreensão e aplicação das penalidades do §4º do art. 107 c/c 

art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo encontra-se em 

carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram retirados para 

obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Celia Regina Vidotti

 Cod. Proc.: 202635 Nr: 17882-93.2005.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÉLIO JOUBERT FURIO - 

OAB:PROM.DE JUSTIÇA, FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA LOPES - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:3675/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS FREDERICK DA S. I. 

DE ALMEIDA - OAB:7533-A/MT, FÁBIO MOREIRA PEREIRA - 

OAB:9.405/MT

 CERTIFICO e dou fé que, conforme autorizado pelo art. 152, VI, c/c 203, 

do CPC, em cumprimento ao que determina o art. 431 da CNGC remeto o 

presente expediente a matéria para imprensa a fim de intimar o advogado 

VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA OAB/MT 6953 a devolver em Juízo 

os autos 217882-93.2005.811.0041 - Cód. 202635, no prazo de 24 horas, 

sob pena de busca e apreensão e aplicação das penalidades do §4º do 

art. 107 c/c art. 234, ambos do CPC, tendo em vista que o processo 

encontra-se em carga além do prazo legal, haja vista que os autos foram 

retirados para obtenção de cópias, conforme prescreve o § 3º do art. 107 

do CPC.

Decisão

Núm. Único: 137-18.1996.811.0041 Código: 30270

Tipo da Ação: Ação Popular

Requerente: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requeridos: Estado de Mato Grosso, Thelma Pimentel Figueiredo de 

Oliveira, Antero Paes de Barros Neto

Advogados: Cássio Tadeu Pose, Antero Paes de Barros Neto, Maria 

Cristina Figueiredo Paes de Barros, Marco Antônio Nascimento Policarpo, 

Claudemir Mingorance, Ulysses Ribeiro, Claudinei Fortunato do Prado

Vistos etc. Trata-se de Ação Popular ajuizada pelo Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso em face do Espólio de Dante Martins de Oliveira, 

representado pela Sra. Thelma Pimentel Figueiredo de Oliveira, e Antero 

Paes de Barros, objetivando a declaração de nulidade da publicidade 

denominada "Salário", veiculada em jornais, rádios e emissoras de 

televisão no ano de 1995 e a condenação dos requeridos à devolução dos 

valores indevidamente pagos. Este Juízo determinou que as partes no 

prazo de 15 (quinze) dias, querendo, apresentassem quesitos, 

assistentes técnicos, bem como informassem se resta alguma prova a ser 

produzida nos autos, justificando com objetividade a pertinência das 

mesmas (fl. 571). Intimada, requerida Thelma Pimentel Figueiredo de 

Oliveira requereu a devolução do prazo de 15 (quinze) dias, sob o 

argumento de que os autos não estavam em cartório quando do 

transcurso do prazo. Na mesma oportunidade, requereu vista dos autos 

fora de cartório para elaboração e apresentação dos respectivos quesitos 

(fl. 573). Antero Paes de Barros postulou pela devolução do prazo 15 

(quinze) dias e concessão de vista dos autos fora de cartório para 

providências necessárias, sob argumento que os autos não estavam em 

cartório durante o interim disponível para apresentar os quesitos e 

assistente técnico. Foi certificado pela Gestora Judiciária que "... o 

despacho de fl. 571 foi publicado no DJE nº 10312, de 08/08/2018 e 

publicado no dia 09/08/2018. Contudo, em 7/8/2018 os autos foram 

remetidos em carga para a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso, 

tendo retornado a este Juízo em 20/8/2018. Em 21/8/2018 os autos foram 

remetidos para o Ministério Público do Estadual e retornou em 3/9/2018. 

Portanto, como se vê, os autos não estavam em secretaria a disposição 

das partes requeridas durante o decurso do prazo destas" (SIC – fl. 579). 

É o relato do necessário. Decido. Considerando que o processo se 

encontrava em carga para a Procuradoria Geral do Estado entre os dias 

7/8/2018 e 20/8/2018 e, ainda, em carga para o Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso do dia 21/8/2018 a 3/9/2018, e que a decisão de fl. 

571 foi publicada no DJE nº 10312 em 10/8/2018, com início do prazo em 

20/7/2018, defiro a restituição do prazo de 15 (quinze) dias as partes, a 

contar da publicação desta decisão. Entretanto, o pedido de vista dos 

autos fora cartório deverá ser indeferido em razão da pluralidade de 

requeridos, com patronos distintos, o processo não poderá ser retirado da 

secretaria da Vara, salvo se realizada em conjunto ou prévio ajuste, com 

petição nos autos ou, ainda, carga rápida, para obtenção de cópias (art. 

107, §§2° e 3º, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1028546-15.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. O. (REQUERENTE)

M. L. O. (REQUERENTE)

L. D. S. M. C. (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA LAZARI FARIA OAB - 004.233.461-64 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. O. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ Nº do processo: 

1028546-15.2018.8.11.0041 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos 

termos da legislação vigente e Provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos, a fim de proceder à INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do 

seu patrono, para manifestar-se acerca da certidão do oficial de justiça, 

no prazo de 5 dias, . CUIABÁ, 28 de setembro de 2018 (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 943402 Nr: 56522-53.2014.811.0041

 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: VSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS AURELIO DA COSTA - 

OAB:14958/O-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

Maria Aparecida de Jesus Schutz dos Santos, ao único herdeiro Valdemar 

Schutz dos Santos, salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de 

terceiros.Transitada em julgado esta decisão, EXPEÇA-SE o formal de 

partilha.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, 25 de setembro de 2018. Angela Regina Gama 

da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 408799 Nr: 602-36.2010.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EAAC, VPBDA, CMDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSE GUSMÃO DE MOURA - 

OAB:12720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA KAROLINA BULHÕES - 

OAB:11.257/MT, SELMA SILVA BRAGA ADDOR - OAB:15.511/MT

 Código 408799

Vistos etc.

 Visando evitar futura alegação de nulidade, INTIME-SE a parte autora, por 

meio de seu advogado nomeado, para que manifeste seu interesse no 

prosseguimento do processo, em 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Consigno que, a tentativa de intimação pessoal dos autores restou 

infrutífera, pois não localizados nos endereços constante dos autos, 

conforme certificado na certidão de fls. 300.

Na sequência, conclusos para decisão.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1018350 Nr: 31102-12.2015.811.0041

 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: AFMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLTBDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO PEREIRA SANTOS - 

OAB:2.462, SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - OAB:12861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1018350

Vistos etc.

Intime-se a inventariante, para que retifique as últimas declarações, 

incluindo na partilha os valores depositados, os quais são 

automaticamente atualizados em conta judicial.

Proceda-se a vinculação dos valores depositados em conta judicial aos 

presentes autos.

Após a retificação das últimas declarações, notadamente quanto à partilha 

dos valores, encaminhem os autos ao zeloso Ministério Público para 

pronunciamento.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

 Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 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: GLADIS PEDDE PUCINELI, ALEX PEDDE PUCINELI, 

VANESSA PEDDE PUCINELI, MATHEUS PEDDE PUCINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOSE LUIZ PUCINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO AZEM CAMARGO - 

OAB:19238-B, THOMPSON JOSÉ DE OLIVEIRA - OAB:11.752, 

THOMPSON JOSE DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 11.752, VALTER 

EVANGELISTA DE JESUS - OAB:17513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1061610 Nr: 51696-47.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVDSF, ACDSF, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HVF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESSIKA CONCEIÇÃO MESQUITA 

DE ABREU - OAB:22.998-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUIS NAAMAN KHOURI 

FILHO - OAB:11635

 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, por meio do seu 

Advogado, para manifestar nos autos, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

acerca do interesse no prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 818226 Nr: 24605-50.2013.811.0041

 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: AMF, JRDC, AMF, HDFC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAIDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUTH AIARDES - OAB:15.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 40/2007, e item 2.8.1.5 da Consolidação das 

Normas Gerais de Corregedoria – CNGC, PROCEDO À INTIMAÇÃO DA 

PARTE INTERESSADA, PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS NO 

PRAZO DE 05(CINCO) DIAS, ANTE O DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, 

CONFORME REQUERIDO, SOB PENA DE RETORNO DOS AUTOS AO 

SETOR DE ARQUIVO..

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 1172799 Nr: 41204-59.2016.811.0041

 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: PLG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Sentença ME102

Prazo do Edital:3 VEZES COM INTERVALO DE 10

Nome do(a,s) Intimando(a,s):TERCEIROS INTERESSADOS

Nome e cargo do digitador:DÉBORA VIEGAS DA SILVA

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

Sentença:Vistos etc.

Trata-se de Ação de Curatela, proposta por Patrícia Lima Gomes, em face 

de Sebastião Amador Gomes Junior, devidamente representada nos 

autos.
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Esclarece a parte autora, que o curatelando, seu irmão, é portador de 

Esquizofrenia, além de Epiléptico – CID F20 e G40 – id. 15, o que o 

impossibilita ao exercício dos atos da vida civil.

A ação foi recebida, por meio da decisão de fl. 23, que deferiu a 

gratuidade processual e nomeou a autora, curadora provisória do 

curatelando. Na mesma oportunidade, foram determinadas diligências, a 

fim de verificar se o curatelando possuía condições para se apresentar 

em Juízo, bem como, a expedição de ofício ao INSS, para informação 

quanta à eventual auxílio previdenciário. Termo de curatela assinado – fl. 

24.

Relatório de estudo social consta das fls. 27/30.

O requerido foi devidamente citado, na pessoa de sua curadora 

provisória, conforme certificado à fl. 32, razão pela qual foi nomeado 

curador especial, para promover-lhe a defesa, que, por sua vez, 

apresentou contestação por negativa geral às fls. 45/46.

Informação do INSS, quanto à existência de benefício assistencial, em 

nome do curatelando, consta à fl. 38.

 Parecer Ministerial pela procedência da ação, tornando definitiva a 

decisão que nomeou a autora curadora da requerida às fls. 49/50.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A Lei nº 13.146/2015 – Estatuto da Pessoa com Deficiência e, 

consequente alteração do Código Civil, trouxe importante modificação, no 

que se refere à capacidade da pessoa natural, ante a necessidade de se 

assegurar ao portador de deficiência o exercício de seus direitos, visando 

sua inclusão social e o resguardo de seu direito, em decisão apoiada, das 

questões do próprio corpo, saúde, privacidade, dentre outros (art. 85 e 

seu § 1º), quando possível sua implementação.

 Hoje, a única possibilidade de incapacidade absoluta em nosso sistema 

jurídico é da pessoa com menos de 16 anos, razão pela qual o 

reconhecimento de causa transitória ou permanente que impeça a pessoa 

de exprimir sua vontade imporá o reconhecido de sua incapacidade 

relativa a certos atos ou à maneira de exercê-los, a teor do disposto nos 

arts. 3º e 4º, do CC.

A limitação da capacidade civil da pessoa natural passa a ser ato 

excepcional, realizável por meio do instituto da curatela, justificável 

somente quando a pessoa não apresenta capacidade para o exercício 

dos atos da vida civil, nos termos do art. 84, §1ª, da Lei 13.146/15 e art. 

753, do CPC.

Analisando detidamente os autos, restou devidamente comprovado que o 

curatelando é portador de Esquizofrenia - CID F20.0, além de apresenta 

quadro de epilepsia – CID 40, conforme atesta o laudo médico, que 

acompanha a inicial.

A fim de corroborar os fatos apresentados, foi realizado estudo 

psicossocial – fls. 27/30, por meio do qual se constatou que o curatelando 

“encontra-se residente junto à sua genitora Sr.ª Clarinda, está aposentado 

e visivelmente impossibilitado de realizar qualquer atividade, mesmo 

porque não está em condições saudáveis de exercer atos da sua vida 

civil, é dependente dos familiares para ir ao médico, para tomar seus 

medicamentos e até mesmo para ter boa higiene pessoal, os cuidados com 

o interditado e a administração da casa está sob o comando e 

responsabilidade da requerente”.

Ademais, constatou-se que a mesma recebe todos os cuidados 

necessários ao seu bem estar, o que demonstra ser a curatela medida 

necessária neste momento, encontrando-se a autora, sua irmã, apta ao 

exercício do encargo.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a presente ação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil e, DECRETO A CURATELA de SEBASTIÃO AMADOR 

GOMES JUNIOR, tornando definitiva a decisão provisória, para que a 

autora pratique, em seu nome, os atos da vida civil, que envolvam gestão 

patrimonial e de recursos, inclusive, para sacar e receber os valores 

respectivos. Além disso, o curador poderá deliberar sobre o tratamento de 

saúde adequado, em conformidade com as prescrições médicas e demais 

representações, nos atos da vida civil, dentro dos limites previstos no art. 

84, da Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

nomeando-lhe como curador, a requerente PATRÍCIA LIMA GOMES.

Procedam-se as devidas anotações e publicações, conforme preceitua o 

§3º do art. 755 do CPC.

 Expeça-se o termo de compromisso definitivo.

 Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas necessárias, 

arquivem-se os autos independentemente de nova determinação.

 Sem custas.

P. R. I. C.

 Cuiabá-MT, 14 de maio de 2018.

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Regina Gama da Silveira G. Gimenez

 Cod. Proc.: 937655 Nr: 53513-83.2014.811.0041

 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: MADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMADC, HDND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSSELLO FRANSOSI - 

OAB:6.222/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, por meio do seu Advogado, para que 

apresente nos autos no prazo de 10(dez) dias cópia dos seus 

documentos pessoais.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1020411-48.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIDE BENEDITA DE MORAES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARMANDO FERREIRA BONFIM (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

INTIMAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1020411-48.2017.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Alimentos] EXEQUENTE: JUCINEIDE BENEDITA DE MORAES 

EXECUTADO: ARMANDO FERREIRA BONFIM INTIMANDO(A, S): ARMANDO 

FERREIRA BONFIM, em lugar incerto e não não sabido DATA DA 

DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 30/06/2017 VALOR DA CAUSA: $762.48 

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, PAGAR O 

DÉBITO, no valor de R$ 838,30 (oitocentos e trinta e oito reais e trinta 

centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver 

(art. 523, caput, do CPC), 2. Não efetuado tempestivamente o pagamento 

integral do quantum devido, voluntariamente, será expedido, desde logo, 

mediante prévia apresentação de demonstrativo do débito discriminado e 

atualizado (art. 524 do CPC), mandado de penhora e avaliação, para 

penhora de tantos bens quantos bastem para pagamento do valor 

devido/executado, (§3º do art. 523 do CPC), em observância inclusive dos 

bens que tiverem sido indicados pelo exequente (art. 524, VII, CPC). 3. O 

Executado poderá apresentar IMPUGNAÇÃO, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos próprios autos, após o término do prazo para o pagamento 

voluntário, independentemente de nova intimação, nos termos do art. 525 

do CPC. 4. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será 

imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será feita ao 

advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele 

pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o executado 

será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. O disposto no § 

1º não se aplica aos casos de penhora realizada na presença do 

executado, que se reputa intimado. Considera-se realizada a intimação a 

que se refere o § 2º quando o executado houver mudado de endereço 

sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo 

único do art. 274. (art. 841 e §§ do CPC). 5. Recaindo a penhora sobre 

bem imóvel ou direito real sobre imóvel, será intimado também o cônjuge do 

executado, salvo se forem casados em regime de separação absoluta de 

bens (art. 842 do CPC). RESUMO DA INICIAL: A. L. M. B. representada por 

sua genitora JUCINEIDE BENEDITA DE MORAES, interpôs a presente Ação 

de Execução de Alimentos (Expropriação) em face de ARMANDO 

FERREIRA BONFIM, requerendo o pagamento do valor de R$ 762,48 

(setecentos e sessenta e dois reais e quarenta e oito centavos), 

referentes às parcelas de pensão alimentícia em atraso de abril e maio de 

2016, sob pena de penhora. DESPACHO: "Vistos etc. Em atenção às 

informações do id.12834383, determino que, se promovam buscas, por 
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meio dos Sistemas conveniados, visando a obtenção do endereço do 

demandado ARMANDO FERREIRA BONFIM - CPF: 776.719.291-15. Caso 

as buscas restem positivas, intime-se o executado, para em 15 (quinze) 

dias, pagar o valor de R$ 838,30 (oitocentos e trinta e oito reais e trinta 

centavos), correspondentes às prestações alimentícias, devidas nos 

meses de abril e maio/2016. Frustradas as buscas acima mencionadas, 

defiro o pedido de citação, conforme pleiteado, pelo prazo de 20 (vinte) 

dias. Faça constar do edital, a advertência contida no inciso IV do art. 257 

do CPC. Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação da parte ré, 

remetam-se os autos à culta Defensora Pública, Drª Gislaine Figueira 

Desto que, ora nomeio como curadora especial do requerido, conforme 

disciplina o art. 72 do CPC. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 20 de abril de 2018. 

Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de 

Direito." OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será nomeado curador 

especial, nos termos do artigo 257, IV do CPC. Eu, DEBORA VIEGAS DA 

SILVA, digitei. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 . (assinado digitalmente) 

Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Citação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1019512-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS PERES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DARCILENE APARECIDA DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE 

CITAÇÃO PRAZO: 20 DIAS Autos nº 1019512-16.2018.8.11.0041 – PJE 

Espécie: [Guarda] REQUERENTE: MARIA DOS SANTOS PERES PARTE RÉ: 

DARCILENE APARECIDA DE QUEIROZ INTIMANDO(A, S): DARCILENE 

APARECIDA DE QUEIROZ, atualmente em lugar incerto e não sabido DATA 

DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 04/07/2018 VALOR DA CAUSA: R$ 954,00 

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 integrar a 

relação processual e, responder, querendo, a ação, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 

peça vestibular. RESUMO DA INICIAL: MARIA DOS SANTOS PERES 

interpôs a presente Ação de Guarda Unilateral com Pedido de Tutela de 

Urgência Antecipada do menor P. W. DE Q., em desfavor de DARCILENE 

APARECIDA DE QUEIROZ, requerendo o julgamento procedente da 

presente ação concedendo-lhe a guarda unilateral do menor. DESPACHO: 

"Vistos etc. Em atenção às informações do id.14855375 e, ante a 

impossibilidade de localização da demandada, cite-se por edital, pelo prazo 

de 20 (vinte) dias. Transcorrido o prazo determinado, sem manifestação 

da parte ré, remetam-se os autos a nobre Defensora Pública, Drª Gislaine 

Figueira Desto, para seu pronunciamento, na condição de curadora 

especial. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 31 de agosto de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito." 

OBSERVAÇÕES: Em caso de revelia será nomeado curador especial, nos 

termos do artigo 257, IV do CPC. Eu, DEBORA VIEGAS DA SILVA, Analista 

Judiciário, digitei. CUIABÁ, 17 de setembro de 2018 . (assinado 

digitalmente) Katiúscia Marcelino Correia Gestora Judiciária

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1007358-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SORAIA FRANCINE FERRAZ (REQUERENTE)

Ueber Roberto de Carvalho (ADVOGADO(A))

MARCUS FRANCIS FERRAZ (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MAURICIO FERRAZ (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: 1007358-63.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: MARCUS FRANCIS FERRAZ, SORAIA FRANCINE FERRAZ 

INVENTARIADO: JOAO MAURICIO FERRAZ Vistos etc. Em atenção ao 

pronunciamento Ministerial de id. 14705535, INTIME-SE o inventariante, 

para que, em 10 (dez) dias: 1º. Comprove, documentalmente, a união 

estável estabelecida entre o de cujus e Maria Eliete Batista Pinto, o que 

não poderá se dar por meio de documento unilateral ou, para que 

comprove a propositura de ação declaratória de reconhecimento, a fim de 

comprovar a qualidade de meeira da mesma. 2º. Junte aos autos os 

documentos de identificação de Maria Eliete Batista Pinto e da herdeira 

menor, Dara de Sousa Ferraz. 3º. Comprove documentalmente a 

existência de todas as dívidas do espólio. 4º. Junte aos autos as certidões 

negativas de débitos tributários, perante às Fazendas Públicas. Por outro 

lado, DEFIRO o pedido de autorização judicial , para que o DETRAN/MT 

expeça a 2ª via do documento do veículo S-10, placa KAE 3451, conforme 

requerido no id. 13683776. Expeça-se o competente alvará. Ademais, 

PROMOVA-SE nova tentativa de bloqueio do valor de R$ 51.318,74 

(cinquenta e um mil trezentos e dezoito reais e setenta e quatro centavos), 

por meio do sistema conveniado e, sendo negativo, EXPEÇA-SE ofício à 

instituição bancária, para que efetue a transferência dos valores 

existentes em nome do de cujus, em 05 (cinco) dias. SOLICITE-SE a 

vinculação dos valores já bloqueados aos presentes autos – id. 

12534474. CITE-SE Maria Eliete Batista Pinto e Dara de Souza Ferraz, na 

pessoa de sua genitora Jacinta Rosa de Souza Neta, já que não estão 

representadas nos autos. 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-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1030888-96.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DA COSTA (REQUERENTE)

JOAO LUCAS TITO DA COSTA (REQUERENTE)

NAIME MARCIO MARTINS MORAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA MARIA GOMES DA SILVA COSTA (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: 1030888-96.2018.8.11.0041. 

REQUERENTE: LUIZ CARLOS DA COSTA, JOAO LUCAS TITO DA COSTA 

REQUERIDO: ANA MARIA GOMES DA SILVA COSTA Vistos etc. Em face 

dos elementos constantes dos autos, é possível a observância do rito do 

arrolamento comum, em havendo concordância do ilustre Ministério 

Público, em atenção ao disposto nos arts. 664 e 665, do Código de 

Processo Civil, ressalvada, desde já, a possibilidade de conversão para o 

rito do inventário. Nomeio como inventariante Luiz Carlos da Costa, 

independentemente de assinatura do termo de compromisso. Intime-se, 

para que, preste as declarações, em 20 (vinte) dias, atribuindo valor aos 

bens do espólio e apresentando o plano de partilha, esclarecendo quanto 

à regularização da representação do herdeiro incapaz, observando-se o 

disposto no art. 1.829, do Código Civil. No mesmo prazo, deverá a parte 

autora, trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado 

pela autora da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de 

Serviços compartilhados. Determino a utilização do sistema BACENJUD, 

para verificação de existência de ativos, em nome da falecida. 

Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD, em busca de 

informações, sobre a existência de veículo registrado, em nome da de 

cujus ANA MARIA GOMES DA SILVA COSTA, CPF nº 108.560.721-68, 

filha de Alberto Gomes da Silva e Ana Maria Prado e Silva. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a indicação de existência/inexistência 

de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 

2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. Por 

fim, com a apresentação das primeiras declarações, dê-se vista ao ilustre 

Ministério Público, diante da existência de interesse de incapaz. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 18 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023971-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Ulysses Ribeiro (ADVOGADO(A))

ANDREA AUXILIADORA LONDON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO AUGUSTO LONDON FILHO (INVENTARIADO)
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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: 

1023971-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANDREA AUXILIADORA 

LONDON INVENTARIADO: BENEDITO AUGUSTO LONDON FILHO Vistos 

etc. Acolho a emenda da inicial, constantes dos Ids. 15051459/15053899. 

Custas recolhidas. Em face dos elementos constantes dos autos, é 

possível a observância do rito do arrolamento sumário, em atenção ao 

disposto nos arts. 659 a 663 do Código de Processo Civil, ressalvado, 

desde já, a possibilidade de conversão para o rito do inventário ou de 

arrolamento comum. Nomeio como inventariante Andréa Auxiliadora 

London, independentemente de assinatura do termo de compromisso. 

Intime-se, para que, preste as declarações, nos 20 (vinte) dias 

subsequentes, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, 

observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. No mesmo prazo, 

deverá a parte autora, trazer aos autos certidão de inexistência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Centro Notarial de Serviços compartilhados. Determino a utilização do 

sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome do 

falecido. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em busca de 

informações sobre a existência de veículo registrado em nome do de cujus 

BENEDITO AUGUSTO LONDON FILHO, CPF nº 048.785.661-91, filho de 

Benedito Augusto London e Alvine Viegas London. Os autos 

permanecerão em gabinete até que a indicação de existência/inexistência 

de ativos financeiros seja informada a este Juízo, via internet. (art. 1º, § 

2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja valores, estes devem ser 

transferidos para conta judicial, devidamente vinculada a estes autos. 

Outrossim, consigno que, em face dos novos princípios e regras 

aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à eventual pendência 

referente a débito tributário, não obstará a conclusão deste processo, 

com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública dispõe de meios 

legais específicos para a cobrança, e será intimada, ao final, para 

lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de 

setembro de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez 

Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1029562-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ANITA CECILIA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LELIA FELIPE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

AURELIO FRANCISCO DA COSTA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1029562-04.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ANITA CECILIA DA SILVA 

COSTA INVENTARIADO: AURELIO FRANCISCO DA COSTA Vistos etc. 

Defiro a gratuidade postulada, com fundamento no art. 98, do CPC. 

Trata-se de Ação de Inventário, interposta por Anita Cecília da Silva Costa, 

devidamente qualificada nos autos, visando à obtenção dos valores 

deixados por Aurélio Francisco da Costa. Observa-se que, a natureza dos 

valores deixados à sucessão prescinde das formalidades de partilha, 

dispensando-se a abertura de inventário ou arrolamento, razão pela qual, 

converto a presente ação em Pedido de Autorização Judicial. Proceda-se 

as necessárias retificações junto ao Sistema PJE. Proceda-se a utilização 

do sistema BACENJUD, para verificação de existência de ativos em nome 

do falecido AURÉLIO FRANCISCO DA COSTA, CPF nº 284.169.531-04, 

filiação Ezoilo Francisco da Costa e Domicilia Ribeiro da Silva. Em sendo 

negativa as buscas, OFICIEM-SE os bancos Santander (Agência 4604), 

Banco do Brasil (agência 2764-2) e a Caixa Econômica Federal (agência 

0790), para que, informem a este juízo, em 05 (cinco) dias, o valor 

existente em nome do de cujus. Na comunicação, faça constar que todo e 

qualquer valor existente, deverá ser transferido para a conta judicial, 

devidamente vinculada aos autos. Cumpra-se. Cuiabá-MT, 12 de setembro 

de 2018. Angela Regina Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1023286-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA FONSECA CORREIA (ADVOGADO(A))

VALQUIRIA PEREIRA OTTONI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAULPHO LUIZ OTTONI (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1023286-54.2018.8.11.0041. REQUERENTE: VALQUIRIA PEREIRA OTTONI 

INVENTARIADO: ATAULPHO LUIZ OTTONI Vistos etc. Tratam-se de 

Embargos de Declaração, opostos perante este Juízo por Valquíria Pereira 

Ottoni, em decorrência do despacho, constante do Id. 14846234. Pretende 

a embargante a nomeação de inventariante da presente ação, sob a 

alegação de este juízo fora omisso e contraditório. Não assiste razão ao 

inconformismo da embargante, eis que, a ação ainda não fora recebida, 

tendo em vista que as duas decisões constantes dos Id. 14452743 e 

14846234, foram determinando a emenda da presente demanda. Diante do 

exposto, nos termos do art. 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, 

CONHEÇO E NEGO provimento aos embargos declaratórios, mantendo, 

todos os termos da decisão questionada. DECIDO. Acolho a emenda da 

inicial, constante do Id. 14808685. Custas recolhidas. Trata-se de Ação de 

Inventário, proposta perante este juízo, por Valquíria Pereira Ottoni, 

visando a partilha dos bens deixados por Ataulpho Luiz Ottoni, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Em face dos elementos constantes 

dos autos, é possível a observância do rito do arrolamento comum, em 

atenção ao disposto nos arts. 659, 664 e 665, do Código de Processo 

Civil, ressalvado, desde já, a possibilidade de conversão para o rito do 

inventário ou de arrolamento sumário. Nomeio como inventariante Valquíria 

Pereira Ottoni, independentemente de assinatura do termo de 

compromisso. Intime-se, para que, preste as declarações, em 20 (vinte) 

dias, atribuindo valor aos bens do espólio e o plano de partilha, 

observando-se o disposto no art. 1829, do Código Civil. Nos termos do 

provimento n° 56/2016–CNJ, deverá da parte autora, no mesmo prazo, 

trazer aos autos certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor 

da herança, expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços 

compartilhados. Citem-se, após, os interessados não representados, se 

for o caso, pelo correio, para que se manifestem, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome do falecido ATAULPHO LUIZ OTTONI, CPF nº 

798.555.638-91. Proceda-se, também, pesquisa junto ao RENAJUD em 

busca de informações sobre a existência de veículo registrado em nome 

do de cujus. Os autos permanecerão em gabinete até que a indicação de 

existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a este Juízo, 

via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). Caso haja 

valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, devidamente 

vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face dos novos 

princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões relacionadas à 

eventual pendência referente a débito tributário, não obstará a conclusão 

deste processo, com a prolação da sentença, já que a Fazenda Pública 

dispõe de meios legais específicos para a cobrança e será intimada, ao 

final, para lançamento, em sendo o caso. Por fim, havendo testamento ou 

interesse de incapaz, dê-se vista ao ilustre Ministério Público. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 21 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1027325-94.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FILINTO CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

MARIA APARECIDA ANDRADE LIMA CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

HELYETE CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

INES CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA BARATA CORREA DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELA REGINA GAMA DA SILVEIRA GUTIERRES GIMENEZ NELIAN
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ REQUERENTE: 

FILINTO CORREA DA COSTA, MARIA APARECIDA ANDRADE LIMA 

CORREA DA COSTA, INES CORREA DA COSTA, HELYETE CORREA DA 

COSTA REQUERIDO: MARIA BARATA CORREA DA COSTA Vistos etc. 

Acolho a emenda da inicial, constante do Id. 15190827. Custas recolhidas. 

Em face dos elementos constantes dos autos, é possível a observância 

do rito do arrolamento sumário, em atenção ao disposto nos arts. 659 a 

663 do Código de Processo Civil, ressalvado, desde já, a possibilidade de 

conversão para o rito do inventário ou de arrolamento comum. Nomeio 

como inventariante Inês Corrêa da Costa, independentemente de 

assinatura do termo de compromisso. Intime-se, para que, preste as 

declarações, nos 20 (vinte) dias subsequentes, atribuindo valor aos bens 

do espólio e o plano de partilha, observando-se o disposto no art. 1829, do 

Código Civil. No mesmo prazo, deverá a parte autora, trazer aos autos 

certidão de inexistência de testamento deixado pelo autor da herança, 

expedida pela CENSEC – Centro Notarial de Serviços compartilhados. 

Determino a utilização do sistema BACENJUD, para verificação de 

existência de ativos em nome da falecida. Proceda-se, também, pesquisa 

junto ao RENAJUD em busca de informações sobre a existência de veículo 

registrado em nome da de cujus MARIA BARATA CORRÊA DA COSTA, 

CPF nº 569.118.821-68, filha de Silvestre Antunes Barata e Maria 

Mercedes Barata. Os autos permanecerão em gabinete até que a 

indicação de existência/inexistência de ativos financeiros seja informada a 

este Juízo, via internet. (art. 1º, § 2º, do Provimento n.º 004/2007/CGJ). 

Caso haja valores, estes devem ser transferidos para conta judicial, 

devidamente vinculada a estes autos. Outrossim, consigno que, em face 

dos novos princípios e regras aplicáveis à matéria, as questões 

relacionadas à eventual pendência referente a débito tributário, não 

obstará a conclusão deste processo, com a prolação da sentença, já que 

a Fazenda Pública dispõe de meios legais específicos para a cobrança, e 

será intimada, ao final, para lançamento, em sendo o caso. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 10 de setembro de 2018. Angela Regina Gama da 

Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1034956-26.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LAURA COSTA MARQUES ALVES DE LUNA (REQUERENTE)

JULIO CESAR RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCO NATALE (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 

ESPECIALIZADA DAS FAMÍLIAS E SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo: 

1034956-26.2017.8.11.0041. REQUERENTE: ANA LAURA COSTA 

MARQUES ALVES DE LUNA REQUERIDO: MARCO NATALE Vistos etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença, proposta por Lucas Costa 

Marques Luna Natale, representado por sua genitora Ana Laura Costa 

Marques Alves de Luna, em face de Marco Natale, devidamente 

qualificados nos autos. Observa-se que o requerido efetuou o pagamento 

do saldo remanescente, do qual se manifestou a parte autora, pugnando 

pelo levantamento da quantia, conforme se observa dos ids. 15004567 e 

15033009. Diante do exposto, JULGO EXTINTA a ação, face ao 

cumprimento integral da obrigação, com fundamento no art. 924, inciso II, 

do Código de Processo Civil. Expeça-se alvará, para levantamento dos 

valores depositados, transferindo-os para a conta informada no id. 

15033009. Transitada em julgado, após as formalidades legais e baixas 

necessárias, arquivem-se os autos independentemente de nova 

determinação. P.R.I.C. Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018. Angela Regina 

Gama da Silveira Gutierres Gimenez Nelian Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1032149-33.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS SILVA FILQUEIRAS (ADVOGADO(A))

JOSE MACHADO FILGUEIRAS NETO (REQUERENTE)

MARLI DE OLIVEIRA ARRUDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESPOLIO DE PAULO ROBERTO DE SOUZA FILGUEIRAS (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: 1032149-33.2017.8.11.0041. 

REQUERENTE: JOSE MACHADO FILGUEIRAS NETO, MARLI DE OLIVEIRA 

ARRUDA INVENTARIADO: ESPOLIO DE PAULO ROBERTO DE SOUZA 

FILGUEIRAS Vistos etc. Trata-se de Inventário, proposto por José 

Machado Filgueiras Neto, visando à obtenção da partilha dos bens 

deixados por Paulo Roberto de Souza Filgueiras, devidamente qualificados 

na inicial. Consta dos autos que, o de cujus faleceu em 15 de outubro de 

2017, conforme demonstra a certidão de óbito, acostada ao id. 10311465, 

deixando companheira e dois filhos, José Machado Filgueiras Neto e Celina 

Arruda de Souza Filgueiras. Infere-se que, o inventariado não deixou 

testamento – id. 11543525, nem dívidas, e um acervo hereditário composto 

por: 1º. Veículo Toyota Hilux CD 4x4 SRV, placa OAX 6119, alienado 

fiduciariamente, avaliada em R$ 76.715,00 (setenta e seis mil setecentos e 

quinze reais) – id. 11543495. 2º. Direitos sobre o imóvel urbano, localizado 

no lote 07,quadra 25, loteamento Nossa Senhora da Guia, de matrícula nº. 

65.105, avaliado em R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais) – id. 

11543517. 3º. 49.500 quotas da microempresa Paulo Roberto de Souza 

Filgueiras e Cia Ltda, avaliadas em R$ 49.500,00 (quarenta e nove mil 

reais) – id. 11543545. Custas recolhidas – id. 108441108. A ação foi 

recebida, em 14 de novembro de 2017, nos termos da decisão de id. 

10704383, que nomeou Marli de oliveira Arruda, inventariante, e 

determinou a busca de bens do espólio, por meio dos sistemas 

conveniados. As buscas de bens do espólio restaram frutíferas, quanto a 

existência de veículos registrados em nome da de cujus, conforme 

extratos acostados ao id. 10804046. Foram juntadas as certidões 

negativas de débitos, perante às Fazendas Públicas Federal, Estadual e 

Municipal – id. 11255657. Primeiras declarações constam do id. 11543409 

e o plano de partilha do id. 12103437, quando, então, pugnaram as 

interessadas pela conversão da ação em arrolamento sumário. A 

qualidade de meeira de Marli de Oliveira Arruda foi comprovada no id. 

14690689, com a juntada da sentença declaratória. Tendo em vista que a 

companheira e o herdeiro Jose Machado Filgueiras Neto são maiores e 

capazes, sendo a herdeira Celina Arruda Souza Filgueiras, menor, mas 

capaz, em decorrência de sua emancipação – id. 12103626, estando 

todos concordes quanto à partilha dos bens, converto o presente 

inventário, em arrolamento sumário, em atenção ao disposto no art. 659, 

§1º, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, e tudo mais que dos 

autos consta, HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, a partilha constante do id. 12103437, dos direitos e bens 

deixados por PAULO ROBERTO DE SOUZA FILGUEIRAS, com fundamento 

nos artigos 487, inciso III e 659 e seguintes, do Código de Processo Civil, 

atribuindo aos herdeiros por contemplação seus respectivos quinhões, 

salvo erro ou omissão e ressalvados direitos de terceiros. Transitada em 

julgado esta decisão, após o recolhimento de eventuais custas 

remanescentes, EXPEÇA-SE o formal de partilha e alvarás necessários. 

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. Custas pelo espólio. 

P.R.I.C. Cuiabá-MT, 20 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1023018-68.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA (REQUERENTE)

LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LAURA EVELYN LEAO CARRANZA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA PRAZO: 30 DIAS AUTOS N. 

1023018-68.2016.8.11.0041 ESPÉCIE: INTERDIÇÃO PARTE REQUERENTE: 

LUIZ AUGUSTO BORGES CARRANZA INTERDITANDA: LAURA EVELYN 

LEÃO CARRANZA FINALIDADE: INTIMAÇÃO de terceiros interessados 

dos termos da r. sentença proferida nos autos, cujo resumo está abaixo 

transcrito. SENTENÇA: “(...) Ante o exposto, em consonância com o 

Ministério Público, JULGO PROCEDENTE o pedido e, por conseguinte, 

decreto a interdição de Laura Evelyn Leão Carranza, declarando-a 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil e 

nomeio como Curador definitivo à requerida, o senhor Luiz Augusto 

Borges Carranza. Por fim declaro extinto o processo com julgamento de 

mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em 

obediência ao disposto no art. 755, § 3º, do Código de Processo Civil de 

2015, inscreva-se a presente no Registro Civil, e publique-se na imprensa 

local e no Órgão Oficial, 03 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. 

Dê-se ciência ao Ministério Público. Expeça-se o necessário. Transitada 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de 

estilo. Sem custas. P. I. C.” Eu, Shirlei. F. da Silva , digitei. Cuiabá-MT , 26 

de setembro de 2018. Mirelli Silva Gestora Judiciária Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1033623-39.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA CASTRO BORGES (REQUERENTE)

ADRIANA MARIA DE CASTRO BORGES E LIMA (REQUERENTE)

MARIA ANTONIA DE CASTRO BORGES (REQUERENTE)

HILDEBRANDO MARTINS BORGES NETO (REQUERENTE)

ANTONIO JOSE DE CASTRO BORGES (REQUERENTE)

PEDRO JULIAO DE CASTRO BORGES (REQUERENTE)

DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE (ADVOGADO(A))

JAIRO MARTINS BORGES FILHO (REQUERENTE)

MARIA CLAUDIA DE CASTRO BORGES STABILE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDA DE CASTRO BORGES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Procedo à intimação da inventariante com vistas a recolher, em 5 (cinco) 

dias, guia de formal de partilha.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008866-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. F. C. (ADVOGADO(A))

J. K. P. D. N. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. A. D. S. (RÉU)

M. F. F. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que a contestação é tempestiva, ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora para, querendo, em 15 (quinze) dias, apresentar 

a réplica.

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1016695-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. S. (AUTOR(A))

F. H. L. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. F. D. S. (ADVOGADO(A))

F. M. F. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que a contestação é tempestiva, ato contínuo, procedo à 

intimação da parte autora, para, querendo, apresentar, em 15 (quinze) 

dias, a réplica.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 204598 Nr: 18583-54.2005.811.0041

 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: ILARINA DE ARRUDA GUIMARÃES, LAURA ELENA 

FIGUEIREDO GUIMARAES, SILVIA MARIA DA COSTA, MARIA ANTONIA DE 

ARRUDA, DAIANE APARECIDA DE ARRUDA, VANESSA DA COSTA 

GUIMARÃES, LUIZ EDUARDO FIGUEIREDO GUIMARÃES, LEDA EMILIA 

FIGUEIREDO GUIMARÃES, CAMILA APARECIDA DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE OSVALDO VIEIRA GUIMARÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DIAS DE OLIVEIRA - 

OAB:5.926/MT, HERNANDES GONÇALVES DE LIMA - OAB:OAB/MT 

11.806, JUSCELINO LUIS RODRIGUES NETO - OAB:4.340-B/MT, MILTON 

ALVES DAMASCENO - OAB:3.620/MT, OTAVIO FERREIRA MENDES 

FILHO - OAB:4.985/MT, WESLEY JOSÉ FERREIRA - OAB:5.669/MT, 

WESSON ALVES DE MARTINS PINHEIRO - OAB:2409 A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6454/MT

 “Visto. Considerando que todos os interessados gozam de plena 

capacidade civil e estão representados por advogados constituídos nos 

autos, é possível que seja homologada a partilha, conforme estabelecida 

nas cláusulas acima, de modo que, converto o inventário para o rito do 

arrolamento sumário. Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo entabulado pelos herdeiros, com a ressalva de que esta 

sentença não tem como efeito declarar o direito de propriedade ou de 

posse dos imóveis que foram incluídos na partilha e não estão 

devidamente registrados em nome do inventariado perante o Registro de 

Imóveis. Conforme estabelecido nos termos do acordo, todos os bens que 

compõe o acervo hereditário permanecerão reservados para pagamentos 

das dívidas, nos termos do art. 663 do Código de Processo Civil. 

Suspendo a expedição do formal de partilha até a juntada dos seguintes 

documentos: I) certidão negativa da Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, 

Rondonópolis/MT e Acorizal/MT; II) do Estado de Mato Grosso (SEFAZ e 

PGE); III) e da Receita Federal do Brasil. Defiro o prazo para juntada dos 

substabelecimentos e da certidão de nascimento do herdeiro Judimar de 

Arruda. Defiro a venda das reses, conforme estabelecido no acordo 

acima entabulado, mediante prestação de contas no prazo 60 (sessenta) 

dias. Expeça-se o alvará. Em consequência, declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 487, inciso III, letra “b”, do Código de 

Processo Civil. Publicada em audiência, os presentes saem intimados. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal. Certifique-se o trânsito em 

julgado. Cada parte arcará com os honorários do seu respectivo 

advogado. Custas recolhidas (fls. 8/9). Nada mais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 272918 Nr: 377-85.1988.811.0041

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE PAULA BARBOSA ( DE CUJUS ), Antonilza 

de Almeida Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCEU RIBEIRO TEIXEIRA - 

OAB:1006/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação processual e da CNGC/2017, impulsiono os 

autos para fins de intimar a parte requerente a proceder ao recolhimento 

das custas do formal de partilha e das autenticações com selo, dentro do 

prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 927988 Nr: 48205-66.2014.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMCG, LMCG, KNMD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FCG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELDA NATALIA DE SOUZA 

WINCK ROCHA - OAB:6.069/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte autora não foi localizada 

pessoalmente no endereço informado nos autos para promover o 

andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016) (TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY 

MARCONDES ALVES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, 

Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 416445 Nr: 4200-95.2010.811.0041

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCP, FLDCP, JMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁTILA KLEBER OLIVEIRA 

SILVEIRA - OAB:10464/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

No que se refere ao pleito de fl. 153, em que o devedor busca a baixa da 

constrição registrada sobre o bem móvel descrito à fl. 117, indefiro.

Em que pesem suas razões, o devedor alegou e não provou, não trouxe 

aos autos um documento sequer que pudesse dar amparo ao seu 

requerimento.

Assim, determino a intimação da parte credora para informar se tem 

interesse em adjucar o bem, no prazo de 10 (dez) dias.

Sendo negativa a resposta, proceda-se a imediata avaliação do bem, e 

tudo o mais que se fizer necessário para que seja levado à LEILÃO.

Leiloado, o valor deverá ser depositado na conta única judicial, vinculado a 

este feito.

Sem prejuízo, determino a imediata LIBERAÇÃO dos valores bloqueados a 

título de FGTS (fls. 122/134), informando à Caixa Econômica Federal que 

os valores se destinarão ao adimplemento de verbas alimentares devidas 

pelo executado.

Cumpridas todas as determinações, a exequente deverá apresentar 

planilha detalhada e atualizada da dívida, com as deduções pertinentes, a 

exemplo do crédito decorrente de FGTS, e requerer o que entender de 

direito, no prazo legal.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 983879 Nr: 15806-47.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWSDA, LASSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT

 Processo nº. 15806-47.2015 – Código 983879

 Vistos.

 Myllena Whuadylla Santiago de Almeida (maior) aforou Ação de Execução 

de Alimentos em face de Wilame Alves de Almeida, sustentando, em 

síntese, que entre o período de dezembro de 2012 a novembro de 2014, o 

valor da verba alimentar, fixada em 01 (um) salário mínimo, foi pago em 

valor inferior ao devido, e busca o recebimento da diferença faltante.

 Citado (fl. 53), o executado apresentou exceção de pré- executividade, 

alegando não estar devendo o valor executado, e pede a extinção da 

execução.

 Determinada a intimação da excepta, a mesma permaneceu inerte (fl. 91).

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

 Vislumbra-se dos autos, que a exequente se diz credora de valores que 

não foram pagos entre dezembro de 2012 a novembro de 2014.

 Pois bem. A verba alimentar foi fixada no valor de 01 (um) salário mínimo 

mensais, mais o custeios da escola, transporte e plano de saúde (fl. 21). 

Na sentença que fixou os alimentos, o Juízo determinou a expedição de 

ofício para desconto da verba (em espécie) na folha de pagamento do 

alimentante.

 No entanto, a credora informa que de dezembro de 2012 a novembro de 

2014 foi feito o repasse incompleto da verba, e busca o seu recebimento, 

nos termos da planilha de dívida apresentada à fl. 07.

 Ocorre que analisando os documentos que aportaram aos autos por meio 

da exceção de pré-executividade, precisamente às fls. 64/87, está 

cabalmente comprovado que os valores corretos foram descontados da 

folha de pagamento do excipiente, no montante equivalente a um salário 

mínimo, durante todo o período abordado na presente ação executiva.

 Se houve depósito de valor menor, não houve qualquer responsabilidade 

do alimentante no ocorrido, pois, os holerites que instruem os autos são 

concludentes: saiu da esfera patrimonial do excipiente o montante 

escorreito, razão pela qual, forçoso reconhecer a inexistência da dívida 

apontada nos autos.

 Com a oportunidade de se manifestar sobre os documentos que foram 

apresentados pelo excipiente, a excepta manteve-se inerte. Portanto, a 

guisa de tudo que consta no caderno processual, o acolhimento das 

razões do alimentante é medida de justiça.

 Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação de execução, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada formalmente em julgado, certifique-se e arquive-se, 

procedendo com as baixas de praxe.

 Justiça gratuita.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 931163 Nr: 49932-60.2014.811.0041

 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: EPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS KERSTING 

ROQUE - OAB:7258/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora foi intimada por carta com aviso 

de recebimento para dar andamento ao processo, mas não o fez, motivo 

porque foi intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 À fl. 71 foi lançado o parecer Ministerial, pela extinção.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Trata-se de processo em que a parte autora foi intimada pessoalmente 

por carta com aviso de recebimento no endereço informado nos autos 

para promover o andamento do processo, mas permaneceu silente.

 Inobstante a intimação pessoal, ainda foi realizada a intimação por edital, 

para que a autora se manifestasse sob pena de extinção, e, conforme 
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pode ser visto à fl. 68, continuou inerte.

 Assim, diante da inércia da requerente, e em consonância com o parecer 

Ministerial, DECLARO EXTINTO o processo, nos termos do art. 485, inciso 

III, do Código de Processo Civil.

 Revogo a decisão concessiva da curatela provisória (fl. 25).

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 822051 Nr: 28235-17.2013.811.0041

 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: MVON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUXILIADORA MARIA GOMES - 

OAB:18.865, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO 

CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL OLIVEIRA FAVRETTO 

- OAB:15.606

 Visto.

Cuida-se de processo em que a parte autora, qualificada nos autos, pediu 

a homologação de desistência da ação.

É o breve relatório.

D E C I D O.

HOMOLOGO o pedido de desistência da ação (fl. 103) e declaro extinto o 

processo, nos termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Revogo a decisão concessiva da guarda provisória, proferida à fl.70

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Justiça gratuita.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1076515 Nr: 58263-94.2015.811.0041

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

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HVDSTZ, ADST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GRISIELY DAIANY MACHADO 

COSTA - OAB:13744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Extrai-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente no 

endereço informado nos autos para promover o andamento do processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos, obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por carta e promovida a intimação por edital 

sem que a parte autora promova o andamento do processo, a sua 

extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 763870 Nr: 16476-90.2012.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAR, LAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA LOPES SANDIN - 

OAB:4.428/MT, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - 

OAB:4.522/MT, JORGE JOSÉ NOGA - UNIJURIS - OAB:3830/MT

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

OAB:14019, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018

 Visto.

Cuida-se de ação de cumprimento de sentença em que a parte autora 

informou que o débito foi quitado, e requereu a extinção do processo.

É o relatório.

D E C I D O.

Considerando que o débito foi quitado (fl. 130), DECLARO EXTINTO o 

processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Justiça Gratuita.

Notifique-se o Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 983879 Nr: 15806-47.2015.811.0041

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MWSDA, LASSDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO JULIO BENTO JUNIOR - 

OAB:15302-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522/MT

 D E C I D O.

 Vislumbra-se dos autos, que a exequente se diz credora de valores que 

não foram pagos entre dezembro de 2012 a novembro de 2014.

 Pois bem. A verba alimentar foi fixada no valor de 01 (um) salário mínimo 

mensais, mais o custeios da escola, transporte e plano de saúde (fl. 21). 

Na sentença que fixou os alimentos, o Juízo determinou a expedição de 

ofício para desconto da verba (em espécie) na folha de pagamento do 

alimentante.

 No entanto, a credora informa que de dezembro de 2012 a novembro de 

2014 foi feito o repasse incompleto da verba, e busca o seu recebimento, 

nos termos da planilha de dívida apresentada à fl. 07.

 Ocorre que analisando os documentos que aportaram aos autos por meio 

da exceção de pré-executividade, precisamente às fls. 64/87, está 

cabalmente comprovado que os valores corretos foram descontados da 

folha de pagamento do excipiente, no montante equivalente a um salário 

mínimo, durante todo o período abordado na presente ação executiva.

 Se houve depósito de valor menor, não houve qualquer responsabilidade 

do alimentante no ocorrido, pois, os holerites que instruem os autos são 

concludentes: saiu da esfera patrimonial do excipiente o montante 

escorreito, razão pela qual, forçoso reconhecer a inexistência da dívida 

apontada nos autos.

 Com a oportunidade de se manifestar sobre os documentos que foram 

apresentados pelo excipiente, a excepta manteve-se inerte. Portanto, a 

guisa de tudo que consta no caderno processual, o acolhimento das 

razões do alimentante é medida de justiça.

 Ante o exposto, julgo improcedente a presente ação de execução, com 

fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada formalmente em julgado, certifique-se e arquive-se, 

procedendo com as baixas de praxe.

 Justiça gratuita.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 241 de 620



 P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1041500 Nr: 42292-69.2015.811.0041

 AÇÃO: Regulamentação de Visitas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JTDSR, HEDSR, JMDS, JJGDSR, AESR, GVDSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLY MAYARA DA PENHA 

N. ASSUNÇÃO - OAB:17547/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Trata-se de ação em que a parte autora não foi localizada no endereço 

por ela informado para dar andamento ao processo, motivo porque foi 

intimada por edital, e mesmo assim permaneceu inerte.

 É o relatório.

 D E C I D O.

 Observa-se dos autos que a parte autora não foi localizada pessoalmente 

no endereço informado nos autos para promover o andamento do 

processo.

 Entretanto, nos termos do art. 238 do Código de Processo Civil, é dever 

das partes informar e manter o endereço atualizado nos autos. Obrigação 

que não foi observada pela parte autora.

 Contudo, não localizada a parte autora, sua intimação foi efetivada por 

edital, em observância ao entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, que em julgamento de caso análogo, também menciona 

decisão do Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

“1. Nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, o processo deve ser extinto 

sem julgamento do mérito, nos casos em que a parte autora, intimada 

pessoalmente para tanto, não supre a falta processual no prazo de 48h.

2. “A extinção do processo por abandono da causa pelo autor pressupõe 

a sua intimação pessoal que, se for frustrada por falta de endereço 

correto, deve se perfectibilizar por edital.” (REsp 1596446/SC, Rel. Ministro 

RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

14/06/2016, DJe 20/06/2016)

(TJMT. Ap. 9539/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)

 Logo, frustrada a intimação por oficial de justiça e promovida a intimação 

por edital sem que a parte autora promova o andamento do processo, a 

sua extinção é medida que se impõe.

 Em face do exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem julgamento de 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

 Revogo a decisão concessiva dos alimentos provisórios e guarda, 

proferida à fl. 23.

 Notifique-se o Ministério Público.

 Justiça gratuita.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. I. C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 1150070 Nr: 31752-25.2016.811.0041

 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: CBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFEDS, MAFEDS, JPLDS, CBE, CLDS, PMLDS, 

NLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - SÃO 

CARLOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO BATISTA DE MORAES - 

OAB:11059, RUTH AIARDES - OAB:15.463

 Vistos.

 As partes possuem legitimidade para figurar, cada uma, em seu 

respectivo pólo processual e estão devidamente representadas por 

profissionais habilitados a postular em Juízo.

 A autora busca o reconhecimento da união estável que alega ter mantido 

com o falecido senhor Braulino Frutuoso da Silva, com o qual teve dois 

filhos, ainda menores. Os outros três filhos do falecido, havidos com 

pessoa diversa, contestam as alegações iniciais (fls. 61/67), e pugnam 

pelo indeferimento do pedido.

 Não há preliminares suscitadas, nem irregularidades a sanar.

 Nos termos do artigo 357, II, do Novo Código de Processo Civil, 

conveniente se faz, para o deslinde das questões apostas nos autos, com 

o início da fase instrutória, o depoimento pessoal das partes e/ou a oitiva 

de testemunhas, sem descurar-se de outo meio de prova que se mostre 

razoável.

 Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 16:30 horas. As partes deverão comparecer para 

prestar depoimento, acompanhadas de suas testemunhas.

 O rol de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 10 (dez) dias, 

nos termos do 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).

 A defensoria pública, a parte por ela assistida e as testemunhas, deverão 

ser intimadas pessoalmente.

 Considerando que foram acostados documentos junto com a impugnação 

(fls. 87/140), intimem-se os requeridos, para, querendo, manifestarem em 

10 (dez) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Sergio Valério

 Cod. Proc.: 969129 Nr: 8930-76.2015.811.0041

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARTA SEBASTIANA DE 

OLIVEIRA - OAB:19.174/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GRANJA DE SOUZA - 

OAB:12343/MT

 Vistos.

 Verifico que a parte exequente deflagrou o presente cumprimento de 

sentença, visando a intimação da executada para efetuar o levantamento 

do depósito relativo à sua parte na meação, bem como, proceder a 

desocupação do imóvel residencial que na sentença foi reconhecido como 

sendo de propriedade do exequente, desde que, repassasse à executada 

a metade do valor que reconhecidamente foi paga pelo esforço comum do 

casal na aquisição do imóvel, ou seja, dos R$ 4.250,00 (quatro mil 

duzentos e cinquenta reais), pagos por ambos, o exequente deveria 

repassar a metade à executada, correspondente à sua parte na meação.

 Verifico que à f. 103 o exequente apresentou o comprovante de depósito 

judicial, correspondente à meação da executada, e pede que seja intimada 

para desocupar o imóvel residencial.

 Assim, nos termos do art. 536 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder a desocupação 

do imóvel residencial, sob pena de serem adotadas as medidas judiciais 

cabíveis, inclusive reforço policial.

 Não ocorrendo a desocupação no prazo assinalado, arbitro honorários 

em 10% (dez por cento) do valor da execução.

 Determino à Secretaria que promova a alteração da classe processual, 

passando a constar como cumprimento de sentença.

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1024315-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE GADELHA LEMPP SAQUETTI (ADVOGADO(A))

KATIANE FATIMA SALVADOR (REQUERENTE)

LEONOR RODRIGUES ALONSO (REQUERENTE)

RENE RODRIGUES (REQUERENTE)

PIETRA DRUM RODRIGUES (REQUERENTE)

LASTHENIA DE FREITAS VARAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIOGO RODRIGUES ALONSO (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

R. S. R. (REPRESENTADO)

R. S. R. (REPRESENTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO
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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 : 

1024315-76.2017.8.11.0041. REQUERENTE: RENE RODRIGUES, PIETRA 

DRUM RODRIGUES, LEONOR RODRIGUES ALONSO, KATIANE FATIMA 

SALVADOR INVENTARIADO: DIOGO RODRIGUES ALONSO Visto. 

Cuida-se de ação de inventário do Espólio de Diogo Rodrigues Alonso em 

que foram prestadas as primeiras declarações e postulada autorização 

para comercialização de 15.125 (quinze mil, cento e vinte e cinco) sacas 

de soja, provenientes de contratos de arrendamento firmados pelo 

inventariado, bem como, o levantamento do valor mensal de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), para custeio das despesas dos menores Renan e Renato, 

herdeiros por representação de Renato Rodrigues. Preliminarmente, é 

necessário observar que foi determinado, na decisão proferida com id. 

9754455, a juntada dos instrumentos de procuração judicial firmados pelos 

interessados. Analisando o processo, verifica-se que foram apresentados 

os instrumentos de procuração firmados pelos herdeiros (id. 10412603 e 

10412610), porém não foi promovida a juntada do instrumento de 

procuração firmado pelo cônjuge supérstite, Leonor Rodrigues Alonso. 

Embora a questão esteja preclusa, visto que não houve recurso da 

decisão que determinou a juntada do instrumento de procuração firmado 

pelas partes, calha ressaltar que, conforme uníssona jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça, a outorga de poderes para o foro em geral 

constitui ato personalíssimo, isto é, que somente pode ser praticado pela 

própria parte, de modo que não pode ser delegado à terceiros: 

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO. 

REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. CPC, ART. 13. - A 

outorga de procuração para o exercício do jus postulandi, nos termos do 

art. 38, do CPC, é ato personalíssimo, conferindo ao advogado poderes 

para praticar os atos do processo, sendo defeituoso o instrumento 

outorgado por terceiro. - Recurso especial não conhecido. (REsp 

440.991/RJ, Rel. Ministro VICENTE LEAL, SEXTA TURMA, julgado em 

01/10/2002, DJ 21/10/2002, p. 435). Precedentes: RESP 311396-RJ, RESP 

310824-RJ." Com efeito, a irregularidade da representação processual do 

cônjuge sobrevivente impede que seja autorizada a alienação de qualquer 

espécie de bem, conforme o disposto no art. 619, inciso I, do Código de 

Processo Civil. “Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os 

interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer 

espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV 

- fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento 

dos bens do espólio.” Logo, é necessário que o cônjuge supérstite seja 

ouvido, ou que seja regularizada a sua representação processual para 

que, após, seja legalmente possível apreciar os pedidos de venda de 

sacas de soja e levantamento de valores pelos herdeiros. Intimem-se os 

advogados que representam as partes para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, regularizem a representação processual de Leonor Rodrigues 

Alonso ou postulem a sua citação pessoal, conforme este juízo já havia 

determinado na decisão proferida com id. 9754455. Promova-se a consulta 

de informações sobre valores depositados em contas bancárias e sobre 

os veículos cadastrados em nome do inventariado, via sistemas 

BACENJUD e RENAJUD. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1020871-98.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SILVA BOAVENTURA RAMOS (REQUERENTE)

GALENO SILVA BOAVENTURA (REQUERENTE)

JULIANO JOSE OJEDA NUNES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRATULINO BOAVENTURA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1020871-98.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ELIANE SILVA BOAVENTURA 

RAMOS, GALENO SILVA BOAVENTURA INVENTARIADO: GRATULINO 

BOAVENTURA Processo n. 1020871-98.2018.8.11.0041. Visto. 1. 

Trata-se de ação de inventário proposta em razão do falecimento de 

Gratulino Boaventura, cuja certidão de óbito informa que deixou 9 (doze) 

filhos, dos quais 3 (três) falecidos e bens a inventariar. 2. Inicialmente, 

verifica-se que foi formulado pedido de gratuidade processual para as 

partes. No entanto, nas ações de inventário o recolhimento das custas 

constitui obrigação do Espólio, de modo que, o pedido de gratuidade deve 

ser analisado com fundamento nas condições do espólio de suportá-lo. 

Por essa razão, considerando que há apenas um único bem imóvel a 

inventariar, defiro, por ora, a gratuidade processual ao Espólio, com a 

ressalva de que se for constatado que possui condições de arcar com as 

despesas do processo o benefício será revogado. 3. Nomeio 

inventariante, nos termos do art. 617, inciso III, do Código de Processo 

Civil, o requerente Galeno Silva Boaventura e determino que: a) no prazo 

de 5 (cinco) dias, compareça à Secretaria desta Vara Judicial para firmar 

termo de compromisso de bem e fielmente cumprir a função. b) prestado o 

compromisso, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, apresente as PRIMEIRAS 

DECLARAÇÕES, contendo o rol de bens, de dívidas e qualificação dos 

herdeiros, nos termos do art. 620 e seus incisos do Código de Processo 

Civil, sob pena de remoção. 4. Observo, entretanto, que o ex-cônjuge do 

herdeiro Willian Rodrigues Boaventura, falecido em 1988, antes do 

falecimento do inventariado, não possui direitos nesta sucessão, de modo 

que, não pode representá-lo nesta ação. 5. As primeiras declarações 

deverão ser instruídas com os seguintes documentos: a) partilha de bens 

e sentença de divórcio do inventariado; b) certidão de óbito de todos os 

herdeiros que já faleceram; c) certidões negativas de débitos fiscais 

expedidas pela Prefeitura Municipal Cuiabá/MT, pelo Estado de Mato 

Grosso (SEFAZ e PGE) e da Receita Federal, em nome do inventariado; d) 

certidões de negativa de testamento (Prov. n. 56/2016/CNJ). 6. Caso não 

haja litígio quanto à partilha, no prazo para as primeiras declarações, 

observados os requisitos legais, o inventariante poderá requerer a 

conversão do inventário para o rito do arrolamento sumário (CPC, art. 

659), mediante a apresentação de acordo de partilha e instrumentos de 

procuração de todos os herdeiros. 7. Com a juntada das primeiras 

declarações e de todos os documentos relacionados nesta decisão, 

citem-se os herdeiros, pelo correio, para que se manifestem no prazo de 

15 (quinze) dias. 8. Por fim, cite-se a Fazenda Pública Estadual, na pessoa 

do i. Procurador-Geral do Estado e, caso haja interesse de incapazes, 

dê-se vista ao Ministério Público. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 

28.9.2018. Sergio Valério Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1029306-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

FERNANDO SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

JESUS DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

APARECIDA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

SIDNEY SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

GILDA DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

MAURA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

OLANDA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SILVA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SERGIO VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  C U I A B Á  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1029306-61.2018.8.11.0041. REQUERENTE: GILDA DA SILVA SOUZA, 

OLANDA SILVA DE SOUZA, MAURA SILVA DE SOUZA, JESUS DA SILVA 

SOUZA, FERNANDO SILVA DE SOUZA, APARECIDA SILVA DE SOUZA, 

SIDNEY SILVA DE SOUZA REQUERIDO: FRANCISCO SILVA DE SOUZA 

Visto. Gilda da Silva Souza, Olanda Silva de Souza, Maura Silva de Souza, 

Jesus Silva de Souza, Fernando Silva de Souza, Aparecida Silva de 

Souza e Sidney Silva de Souza propuseram Ação de Arrolamento Sumário 

em razão do falecimento de Francisco Silva de Souza, requerendo a 

abertura do inventário e partilha de crédito trabalhista não recebido em 

vida pelo inventariado. É o breve relatório. D E C I D O. Cuida-se de ação 

de arrolamento sumário ajuizada pelos herdeiros de Francisco Silva de 

Souza declarando que inexistirem bens a serem partilhados, senão verba 

de natureza salarial, depositada em conta judicial à disposição do Juízo da 

Primeira Vara do Trabalho desta Capital, relativa ao Processo n. 

02196.1996.003.23.00-3. Com efeito, observo que, inexistindo outros 

bens, a verba de natureza trabalhista não recebida em vida pelo 

respectivo titular pode ser paga aos seus sucessores, 

independentemente de inventário ou arrolamento, nos termos do art. 1º da 
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Lei n. 6.858/1980 e do art. 666 do Código de Processo Civil. “Art. 1º - Os 

valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das 

contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo 

de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos 

titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados 

perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos 

servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na 

lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento.” “Art. 666. Independerá de inventário ou de arrolamento o 

pagamento dos valores previstos na Lei no 6.858, de 24 de novembro de 

1980.” Portanto, o pedido deve ser recebido pelo rito “Dos Procedimentos 

Especiais de Jurisdição Voluntária”, previsto no art. 719 do Código de 

Processo Civil, uma vez que não há litígio a ser resolvido e que a 

competência da Justiça Estadual, neste caso, restringe-se à análise da 

legitimidade dos interessados para a prática do ato pretendido, ou seja, 

para meramente autorizá-los a pleitear o levantamento da verba não 

recebida em vida pelo titular. No mérito, dispõe o art. 723, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil que, nas ações de jurisdição voluntária: “O 

juiz não é obrigado a observar critério de legalidade estrita, podendo 

adotar em cada caso a solução que considerar mais conveniente ou 

oportuna.”. Assim sendo, o pedido deve ser deferido para autorizar os 

requerentes a efetuar o levantamento do crédito, conforme estabelecido 

na petição inicial. Em face do exposto, fundado no que dispõe o art. 1º da 

Lei nº 6.858/1980 e no art. 666 do Código de Processo Civil, JULGO 

PROCEDENTE o pedido de alvará para autorizar os requerentes a efetuar 

o levantamento do crédito de natureza trabalhista depositado em conta 

judicial à disposição do Juízo da Primeira Vara do Trabalho desta Capital, 

relativa ao Processo n. 02196.1996.003.23.00-3, de titularidade de 

Francisco Silva de Souza, na proporção estabelecida na petição inicia, ou 

seja, 50 % (cinquenta por cento) para a meeira e a outra metade dividida 

em partes iguais entre os herdeiros. Declaro resolvido o mérito do 

processo, nos termos do art. 719 c/c o art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil de 2015. Transitada em julgado, certifique-se, expeça-se o 

alvará e arquive-se. Sem custas, eis que, com fundamento no art. 98 do 

Novo Código de Processo Civil, defiro aos requerentes a gratuidade 

processual. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de 

setembro de 2018. Sergio Valério Juiz de Direito

4ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009737-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CESAR MACHADO XIMENES (AUTOR(A))

ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ SIMOES XIMENES (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n°. 1009737-74.2018.8.11.0041 Ação: 

Interdição com pedido de curatela provisória em tutela de urgência Vistos, 

etc... Diante da inércia da advogada, Id n. 14446598, intime-se 

pessoalmente o Requerente, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar 

sobre a decisão de Id n. 12760252, requerendo o que entender cabível, 

sob pena de extinção e arquivamento. Não sendo o Requerente 

encontrado para intimação pessoal, intime-o, por edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar sobre a decisão 

de Id n. 12760252, requerendo o que entender cabível, sob pena de 

extinção e arquivamento. Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1028162-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOS SANTOS MAGALHAES (REQUERENTE)

JOILSON RUAS DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERZITA MARIA DOS SANTOS MAGALHAES (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

PAULO RICARDO DOS SANTOS MAGALHÃES (HERDEIRO)

NILZA LIMA DOS SANTOS MAGALHÃES (HERDEIRO)

NELZA LINA MAGALHÃES (HERDEIRO)

VALDINEI SANTOS MAGALHAES (HERDEIRO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1028162-86.2017.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando a impugnação/contestação e 

documentos apresentados no Id 13825820 ao Id 15497909, e o que mais 

consta dos autos, intime-se a inventariante para que tome ciência e 

manifeste no prazo de quinze dias. Após, voltem conclusos para análise. 

Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1005980-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA TAIS LINDNER (REQUERENTE)

IGNEZ MARIA MENDES LINHARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI KELLER (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1005980-72.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Não obstante o postulado no Id 13287105, para 

que possa ser analisado o pedido de homologação, necessário que a 

inventariante esclareça, no prazo de quinze dias, quanto ao cumprimento 

do determinado por este Juízo no Id 12266084-Pág. 2, em relação à 

comprovação de inexistência de testamento, nos termos do Provimento 

56/2016 do CNJ. Após, voltem conclusos. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002047-91.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS MONTEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

CARLOS JOSE MONTEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

JONNY RANGEL MOSHAGE (ADVOGADO(A))

JECE MONTEIRO DE MORAES (REQUERENTE)

CELSO LUIZ DE QUEIROZ MORAES (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA QUEIROZ DE MORAES (REQUERENTE)

SHEILA QUEIROZ DE MORAES (REQUERENTE)

ELISANGELA REIS MORAES (REQUERENTE)

KLEBER SOUZA SILVA (REQUERENTE)

CRISTIANE DOS REIS MORAES (REQUERENTE)

KLIMAIR ROBERTO DOS REIS MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PETRONILIO DE MORAIS (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GILPERES FERNANDES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ Processo n. 1002047-91.2018.8.11.0041 Ação: 

Arrolamento Vistos, etc... Considerando as renúncias formalizadas nos 

autos, e, até para que não restem dúvidas/questionamentos futuramente, 

intime-se o inventariante para que manifeste no prazo de quinze dias, 

ratificando ou retificado plano de partilha ou pedido de adjudicação, em 

observância inclusive do Id 12202628-Pág. 2. Após, voltem conclusos. 

Intimem-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1092257 Nr: 7171-43.2016.811.0041

 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: MGBDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMKH, AMH, AMH, OH, FH, FH, MHP, CMH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELLE DE ALMEIDA 

ANDRADE - OAB:14109/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOHAMED ALI HAMMOUD - 

OAB:11.184/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 devolução de 

correspondência de fls. 197, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 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

 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 justificativa/juntada de 

fls. 136/350, no prazo de 05 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1111953 Nr: 15508-21.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LDSA, PBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÉVELLYN CANEDO VASQUES - 

OAB:18.959, GABRIELA DE CAMPOS CANCELLI - OAB:21.401/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Compulsando os autos, denota-se que a providência determinada às fls. 

27, primeiro parágrafo, não foi cumprida.

Dessa feita, remeto os autos a Secretaria deste Juízo para o efetivo 

cumprimento do determinado.

Em seguida, voltem-me os autos imediatamente conclusos para análise do 

pedido de fls. 63/64.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1122324 Nr: 19785-80.2016.811.0041

 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: JADS, VADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SYLVIO SANTOS ARAUJO - 

OAB:8651/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Trata-se de Ação de Interdição movida por Jean Amaral da Silva, em face 

de Valmo Antonio da Silva, ambos qualificados nos autos, sob o 

argumento, em síntese, de que seu pai não consegue gerir os atos da vida 

civil, pois foi acometido por acidente vascular encefálico hemorrágico, sem 

previsão de alta médica/hospitalar (CID. 10 – I 64 J 18).

 Informa que em razão do estado de saúde do Requerido, este necessita 

de representação junto aos órgãos previdenciários/bancos, especialmente 

para manter suas necessidades materiais básicas.

 Dessa forma, pede a procedência do pedido para nomear, em definitivo, o 

Requerente, Curador do Requerido, com a finalidade de representa-lo ou 

assisti-lo em todos os atos de sua vida civil.

Instruiu o pedido com os documentos de fls. 09/18.

Às fls. 19/19v, foi antecipado parcialmente os efeitos da tutela e nomeado 

o Requerente curador provisório do Requerido e determinada outras 

providências.

Relatório de estudo social e laudo pericial acostados às fls. 22/24 e 51/53.

O Requerente requereu a procedência dos pedidos constantes na inicial, 

fls. 56.

O Ministério Público, em seu parecer juntado às fls. 57/58, opinou para que 

o feito seja julgado procedente a fim de que seja decretada a interdição do 

Requerido, para fins de nomear, como seu curador, o Requerente.

 Contestação por negativa geral apresentada pela Curadora nomeada ao 

Requerido, fls. 61/62.

Sequencialmente, o Requerente, postula que seu irmão por parte de mãe 

Sr. Sandro Luis Amaral, seja nomeado curador do interditando, por ter 

mais condições financeiras, residenciais e de tempo. Ao final, pugna pela 

substituição da responsabilidade de curador, fls. 64/65.

O ministério Público opinou pela substituição aludida, fls. 72.

Fora nomeado em substituição como curador provisório o Sr. Sandro Luís 

Amaral, para fins de representar/assistir o Requerido, fls. 73.

Realizou-se novo estudo psicossocial, fls. 75/77.

Novamente o Ministério Público opinou, agora, para que, seja nomeado 

como curador do Requerido o Sr. Sandro luís Amaral em substituição ao 

antigo curador.

Relatei. Fundamento e Decido.

Primeiramente, ressalto que é aplicável, inclusive aos processos em 

curso, em face do direito intertemporal e, neste caso, por assegurar os 

interesses das pessoas com deficiência, o vigente Código de Processo 

Civil (Lei 13.105/2015) e o “Estatuto da Pessoa Com Deficiência”, também 

em vigor, (Lei 13.146/2015).

 Não se pode olvidar, também, que o “Estatuto da Pessoa com Deficiência” 

(Lei 13.146/2015), revogou o inciso II do art. 3º Código Civil, que 

estabelecia incapacidade absoluta das pessoas com “enfermidade ou 

deficiência mental”, objetivando a “Inclusão da Pessoa com Deficiência”, 

tanto é que em seu artigo 10 estabelece o seguinte: “Compete ao poder 

público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida”.

Além do mais, por ser medida extraordinária, a curatela, de regra, 

conforme dicção do art. 85 da Lei 13.146/2015: “afetará tão somente os 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial”.

Desta feita, é possível o julgamento do processo, no estado em que se 

encontra.

 Dito isso, no caso em exame, verifica-se que é possível à interdição, nos 

termos da legislação, tendo em vista a perícia médica, fls. 51/53, 

conclusiva no sentido de que: “...sofre de sequelas de doenças 

cerebrovasculares, classificada no Cid 10 l69, com prejuízos motores e 

neurológicos, prejudicando sua autonomia, discernimento, orientação 

tempo/espaço, e comportamento, tornando-o parcialmente incapaz de 

reger por si seus atos da vida civil.”

Outrossim, foi, ainda, atestado pelo Dra. Carolina Santos Arruda – Médica 

com CRM 6482, que o Requerido em função do quadro está em tratamento 

médico e necessita de afastamento de suas atividades laborais.

 Neste sentido, aliás, já se decidiu: “Acolhimento da pretensão autorizado 

pelas provas trazidas aos autos, sobretudo o laudo pericial...” (TJSP – AC 

129.714-4 –Rel. Des. Salles de Toledo – J. 23.02.2000 – v.u.)

 Para Maria Helena Diniz:

 “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a alguém para reger e 

defender uma pessoa e administrar os bens de maiores incapazes, que, 

por si sós, não estão em condições de fazê-lo, em razão de enfermidade 

ou deficiência mental” (RT 529/80 - In Código Civil Anotado - p. 387).

 Quanto à nomeação do curador, Humberto Theodoro Júnior comenta:

 “A novel ordem jurídica alinhou-se à tendência jurisprudencial. Assim, 

será nomeado pessoa que melhor atenda aos interesses do curatelado 

(NCPC, art. 755, § 1º (...) Não mais é acolhida a disposição que assegura 

ao cônjuge ou companheiro o direito de ser curador do outro, quando 

interdito. ” (In Curso de Direito Processual Civil, Volume II, Editora Forense, 

50ª edição - 2016, pág. 537)”.

 Diante deste contexto, no caso em pauta, a indicação pode e deve recair 

primordialmente sobre a pessoa que atenda os melhores interesses do 

curatelado, que deverá exercer o encargo da curatela nos limites 

delimitados, inclusive quanto à subsistência e acompanhamento de sua 

enfermidade, para fins de recuperação, se possível, (art. 758 do CPC), em 

consonância, aliás, com o entendimento doutrinário:

 “O art. 758 do CPC/2015 dispõe sobre princípio que está na base do art. 

1.776 do CC/2002 (“Havendo meio de recuperar o interdito, o curador 

promover-lhe-á o tratamento em estabelecimento apropriado”). 

Reconhece-se, assim, que o procedimento de interdição é voltado, 
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sobretudo, à proteção do interditando, cuja autonomia só deve ser 

reduzida em hipóteses excepcionais (cf. comentário ao art. 747 do 

CPC/2015).” (in Novo Código de Processo Civil Comentado: notas 

comparativas ao CPC/1973, José Miguel Garcia Medina, 3ª ed. RT – 2015)

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, decreto a interdição de Valmo 

Antonio da Silva, até eventual cessação da incapacidade, nomeando-lhe 

curador na pessoa de Sandro Luiz Amaral, com fundamento no art. 755, § 

1º do CPC e 84 §§ 1º e 3º e art. 85 da Lei 13.146/2015, em razão da 

incapacidade de realizar pessoalmente atos da vida civil, de natureza 

patrimonial e negocial, para os quais necessitará da curada nomeada, 

especialmente: emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar, 

demandar ou ser demandada, e praticar, em geral, os atos que não sejam 

de mera administração, (cf. art. 1.782 do Código Civil), devendo, portanto, 

o curador se responsabilizar, ainda, pelos cuidados relacionados à 

enfermidade do curatelado e seu bem-estar (saúde e subsistência), (art. 

758 do CPC).

 Lavre-se termo ou alvará de curatela definitiva, art. 759 CPC e art. 1.012 § 

1º CPC, devendo constar que é terminantemente vedada, sem autorização 

judicial, a alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer 

natureza, acaso pertencentes ao curatelado, e, ainda, a proibição do 

Curador fazer empréstimo bancário/financiamento, em nome do interditado, 

sem autorização judicial; obrigando-se à prestação de constas de sua 

administração, quando solicitadas.

 Dispensada a especialização de hipoteca legal ou caução, diante da 

idoneidade do Curador e, ainda, pela ausência de notícia de patrimônio, 

considerável/significante a ser administrado.

 Em obediência ao disposto no artigo 755, parágrafo 3º, do Código de 

Processo Civil de 2015 e no artigo 9º III, do Código Civil, inscreva-se a 

presente no registro de pessoas naturais, publicando-se no DJE e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, por 6 (seis) meses, 

e no órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital o nome do interditado, do Curador e os limites da 

curatela, neste caso em razão da necessidade de intervenção do Curador 

para a validade dos atos da vida civil/administração de natureza 

patrimonial e negocial do interditado, em especial art. 1.782 do Código Civil.

Ciência ao Ministério Público.

Transitada em julgado, certifique e arquivem os autos com as cautelas de 

estilo, anotações e baixas necessárias. Sem custas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 783972 Nr: 37744-06.2012.811.0041

 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: EM, SMCEC, RPMF, AANM, JGDSM, MAFM, MDSM, 

MDSDJGM, VDSM, MCM, PCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRPM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS MAGNO DO REIS 

MOREIRA - OAB:MT/ 5.767, DENNER MEDEIROS DE MOURA - 

OAB:14.142/MT, HOMERO MARCHEZAN AUZANI - OAB:6.624, MARIA 

APARECIDA FERACIN MEIRA - OAB:SP-86.790, NATASHA DE OLIVEIRA 

MENDES COUTINHO - OAB:16.445/0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO DOS REIS 

MOREIRA - OAB:5767/MT, HOMERO HUMBERTO MARCHERZAN 

AUZANI - OAB:6624/MT

 Vistos, etc...

Acolho o pedido de fls. 151 e, suspendo o processo pelo prazo de 01 

(um) ano, a contar da data de seu protocolo.

Se extrapolado o prazo sem manifestação nos autos, o que deverá ser 

certificado, intime-se os Requerentes na pessoa de seu advogado, para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 738597 Nr: 35177-36.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDLCP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMNL, JLDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOILSON DIMAS LEITE 

CANGUSSÚ PRATES - OAB:4.698/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERENITA COSTA SOARES 

GUIMARÃES - OAB:9783/MT, ERENITA COSTA SOARES GUIMARAES - 

OAB:9783 MT

 (...) Outrossim, quanto ao pedido de fls. 412, item 5.3, no que diz respeito 

ao protesto, neste caso, é de incumbência direta do exequente, tendo em 

vista o determinado às fls. 390v, bem como o informado no Ofício n.º 

565/2018, fls. 405/406, e, principalmente, o que determina a CNGCE, nos 

artigos 591, § 1º e 2º e 595, no seguinte sentido:“Art. 591. A decisão 

judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da 

lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no 

art. 523. § 1º Para efetivar o protesto, incumbe ao exequente apresentar 

certidão de teor da decisão. § 2º Atendidas as exigências do caput, pode 

o crédito decorrente de honorários advocatícios fixados na sentença ser 

protestado pelo profissional a quem beneficia, salvo se: I - houver mais de 

um e não haver entre eles sociedade civil, nos termos do art. 15 da Lei nº 

8.906/94;” (...) “Art. 595 No cumprimento de sentença que condene ao 

pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe 

alimentos, o magistrado poderá enviá-las ao Cartório de protesto, caso 

não haja o pagamento, nos termos do parágrafo primeiro do art. 528 do 

CPC.” (...) Pelo exposto, antes de qualquer outra decisão, ressalto que fica 

mantida nesta oportunidade, a decisão de fls. 388/391 mormente no 

aguardo de manifestação da parte executada, no prazo de dez dias, até 

para fins de eventual reanálise quanto às demais medidas/providências 

que se fizerem plausíveis ao prosseguimento/resultado do presente 

cumprimento de sentença, visando a satisfação do crédito indicado pelo 

exequente e resolução da pretensão de condenação por litigância de 

má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça, fls. 395 e 411.Após, com ou 

sem manifestação da parte executada, intime-se ainda o exequente para 

manifestar, em dez dias, podendo requerer o que mais de direito, e, em 

seguida, voltem imediatamente conclusos.Intimem-se e cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1098511 Nr: 9927-25.2016.811.0041

 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: AAJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFCADJ, GDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISLAINE PAULA COSTA 

CAMPOS - OAB:15763/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO. - OAB:

 Assim sendo, ressalto, ainda, integram o polo passivo desta ação a 

genitora Girlene de Jesus e sua filha M.F.C.A.J, e, ainda, para que não 

restem dúvidas, proceda-se as retificações e anotações necessárias, 

inclusive na autuação.Rejeito, portanto, desde já, as preliminares de fls. 

215v/216v. No mais, para que possa ser analisado o prosseguimento 

deste feito, sem que se cogite de nulidade, conforme pretendido pelo 

Requerente, fls. 228, inclusive quanto à designação de audiência de 

instrução e julgamento e/ou ulteriores deliberações, primeiramente, diante 

dos documentos provenientes da Promotoria de Justiça da Infância e 

Juventude, juntados às fls. 234/309, intimem-se as partes, Requerente e 

Requerida, para que tomem ciência e manifestem no prazo de quinze dias. 

Após, havendo interesse de incapaz, dê-se vista ainda à d. representante 

do Ministério Público, art. 178, II, do CPC, e, em seguida, voltem os autos 

imediatamente conclusos para análise. Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1036192 Nr: 39681-46.2015.811.0041

 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: SDF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCBF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MOTTA RAMOS - 

OAB:13.263/MT, GIVALDO ALVES DE OLIVEIRA - OAB:13.493/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR ARAUJO ANDRADE 

JUNIOR - OAB:8172/MT, ALEANDRA RAFAELA DE BARROS 

FIGUEIREDO - OAB:9164/MT
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 Vistos, etc...

 Conforme se verifica no v. acordão de fls. 513/518, o Recurso de 

Apelação interposto pelo Requerido foi desprovido pelo e. TJMT, bem 

como, decorrido o trânsito em julgado, fls. 521.

 Assim sendo, mantida a sentença prolatada às fls. 453/462v, 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 das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 955094 Nr: 2664-73.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AAGDSB, LMDAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WGDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MIGUEL DA COSTA NETO - 

OAB:16.362/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8867/MT

 Vistos, etc...

Atento ao que consta dos autos, e, reportando-me, ainda, à manifestação 

ministerial de fls. 367/369, fica sem efeito a intimação realizada às fls. 336, 

uma vez que ainda não realizado o cálculo judicial determinado por este 

Juízo às fls. 333.

 Assim sendo, e, para fins de dirimir a questão relacionada ao valor que 

ainda for efetivamente devido pelo executado, e, tendo em vista inclusive 

o lapso temporal transcorrido, atenda-se a manifestação ministerial, 

reiterada às fls. 368v/369, no que diz respeito à realização do cálculo 

judicial, conforme já determinado às fls. 333, primeiro parágrafo, de 

acordo, aliás, com o art. 475-B, § 3º, do CPC. Às providências.

Após, às partes, oportunizando ciência e manifestação, no prazo de três 

dias, primeiramente o executado, até para que possa efetuara o 

pagamento, fls. 369, e, depois, ao exequente, pelo mesmo prazo, e, em 

seguida ao Ministério Público e voltem imediatamente conclusos, 

oportunamente, para decisão.

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1222964 Nr: 12475-86.2017.811.0041

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FCMPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RGL, EDLPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIANO BERTUCINI - 

OAB:5.269/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MATHEUS GUILHERME POUSO 

GOMES - OAB:11.578/MT

 Vistos, etc...

 Da análise dos autos verifico que não fora cumprido pela Secretaria 

judicial o determinado por este Juízo às fls. 93, objetivando à regularização 

do processo, com o desentranhamento da petição de fls. 37/41 e 

documentos de fls. 42/92.

 Assim sendo, cumpra-se a determinação de fls. 93.

 Antes porém, mormente objetivando agilizar a tramitação do inventário em 

apenso, código 1039718, sem prejuízo do oportuno desentranhamento, 

determino, desde já, que seja oficiado ao “MT Prev”, fls. 38 e 41, para que 

informe/esclareça a este Juízo quanto à disponibilidade de valores em 

nome do de cujus e, em caso positivo, a fim de que proceda a 

transferência dos valores para conta única do Poder Judiciário (TJMT), 

para fins de vinculação ao inventário. Oficie-se, fixando o prazo de cinco 

dias para resposta, sob as penas da lei.

 Após, cumprido o acima determinado e nos autos principais em apenso, 

voltem imediatamente conclusos juntamente com o inventário, código 

1222964. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1039718 Nr: 41461-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RGL, LRLP, TCMP, MLP, FCMPDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDLPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO DEVESA CINTRA - 

OAB:14.230/MT, GIULIANO BERTUCINI - OAB:5269/MT, GOULTH 

VALENTE SOUZA DE FIGUEIREDO - OAB:7082, MATHEUS GUILHERME 

POUSO GOMES - OAB:11.578, MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES - 

OAB:11.578/MT, MATHEUS GUILHERME POUSO GOMES - OAB:11578

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, cumpra-se conforme determinado nesta data nos autos 

em apenso, código 1222964, intimando-se, em seguida, a inventariante, 

depois da juntada nestes autos, da petição a ser desentranhada do 

apenso, para manifestar, conforme já determinado, no prazo de cinco 

dias, diante da noticiada urgência, sobre a pretensão de levantamento de 

valores por parte da herdeira Fernanda Costa Marques Portella.

 Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise.

 Outrossim, sem prejuízo do acima determinado, considerando as 

declarações/plano de partilha apresentado às fls. 102/105 e o petitório de 

fls. 107/107v, cientifiquem/intimem-se os demais herdeiros, não 

representados pelo mesmo advogado da inventariante, para que 

manifeste(m), no prazo de quinze dias. Às providências, com urgência, em 

observância inclusive do postulado às fls. 105 e 107.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 972379 Nr: 10418-66.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ECFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DCMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATASHA DE OLIVEIRA MENDES 

COUTINHO - OAB:16.445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO LORGA - 

OAB:13536, MARTINA ISABELE RIBEIRO - OAB:18.000-A

 Vistos, etc...

 Considerando que consta dos autos pedido/reiteração de homologação 

judicial de novo acordo, fls. 731, bem como tendo em vista que houve 

somente a juntada de cópia do referido acordo extrajudicial, fls. 690/694, 

para que não restem dúvidas e/ou questionamento/nulidade futuramente, 

diante do certificado às fls. 746, intime-se pessoalmente a executada para 

que manifeste no prazo de dez dias, ressalvada demonstração, pelo ora 

exequente, de expressa anuência atualizada da executada.

 Intime-se, ainda, o exequente, para que tome ciência dos documentos 

juntados às fls. 741/745, oportunizando manifestação no prazo de quinze 

dias. Após, voltem os autos imediatamente conclusos para análise, 

mormente quanto à pretensão de homologação e/ou ulteriores 

deliberações.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 1052131 Nr: 47468-29.2015.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GNDSS, GMDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO SILVA E SOUZA 

- OAB:12885

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON GOMES DA 

SILVA BASTOS- NPJ- - OAB:8862/MT

 Vistos, etc...

 Antes de tudo, defiro o pedido de fls. 87, formulado pelo exequente, no 

tocante ao desentranhamento da petição e documentos equivocadamente 

juntados nestes autos, conforme esclarecido. Às providências quanto ao 

desentranhamento das fls. 90/93, a fim de se proceder a devolução à d. 

defesa, com as cautelas de estilo, cerificando, sem renumerar as folhas 

dos autos, nos termos da CNGC.

 No mais, reportando-me ao despacho de fls. 115, e, considerando ainda a 

manifestação de fls. 116 do executado, intime-se a parte exequente para 

que manifeste interesse no prosseguimento deste cumprimento de 
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sentença, requerendo/providenciando o que mais de direito, no prazo de 

dez dias, inclusive quanto à apresentação de demonstrativo/atualização 

de valor que ainda estiver inadimplido pelo executado, sob pena de 

extinção/arquivamento. Após, voltem os autos conclusos.

 Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 120229 Nr: 8697-02.2003.811.0041

 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: JMDAA, MOAP, AOP, KEAA, EMADC, OJDC, MDLDAAB, 

EB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEMDAA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:6.565/MT, ANTONIO OTAVIO PEIXOTO - OAB:900/MT, 

BRENO MIRANDA - OAB:9779/MT, ELARMIM MIRANDA - OAB:OAB/MT 

1.895, LUDMILA BEATRIZ PINTO DE MIRANDA - OAB:9779/MT, LUIS 

CARLOS DE CARVALHO DORES - OAB:12.724/MT, LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:1.357/MT, VERONICA TOLEDO DE ALMEIDA NEVES - 

OAB:11.616-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENO AUGUSTO P. DE 

MIRANDA - OAB:9.779/MT, ELARMIN MIRANDA - OAB:1.895/MT

 Assim sendo, com a prolação de sentença, transitada em julgado, e, 

atento ainda ao teor das petições de fls. 4879, 4884/4886, 4892/4900 e 

4995/4999, bem como a título de exemplo, ao que consta, ainda, na 

sentença, às fls. 4601/4602, 4602v e 4603, (mantida pelo e. TJMT), sem 

maiores delongas, resultaria precluso-prejudicado qualquer outro 

questionamento nestes autos, que não diga respeito diretamente à 

cumprimento da sentença, no tocante à expedição de formal de partilha 

e/ou alvará(s) (o que poderá ser esclarecido, se for o caso), devendo, 

portanto, em outro sentido, os interessados se utilizarem da via 

administrativa ou judicial autônoma adequada, em observância/defesa do 

patrimônio já partilhado, que coube a cada um dos herdeiros.Pelo exposto, 

e, se confirmado o cumprimento do determinado na sentença proferida 

nestes autos, ratifico a determinação de expedição do que mais 

necessário, fls. 4881, a fim de arquivar este processo, oportunamente, 

intimando-se a inventariante e herdeiros para as providências, que ainda 

estiverem remanescentes, no prazo de 30 (trinta) dias, visando a 

expedição de formal e/ou alvará(s). Se decorrido o prazo, sem nenhuma 

manifestação, ao arquivo, com as cautelas de estilo, anotações e baixas 

pertinentes, em observância inclusive da CNGC e do Provimento 

12/2017-CGJ. Às providências. Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 391062 Nr: 26296-41.2009.811.0041

 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: MVD, JDSD, LDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDRFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:4.729-A, FERNANDO H. LUCHETTI RODRIGUES - OAB:OAB/MT 

12.409-A, LUIZ AUGUSTO LEITE - OAB:16.115/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:OAB/MT 4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RORIGUES - 

OAB:OAB/MT 12409-A

 Vistos, etc...

 Atento ao noticiado e postulado às fls. 358/359v pela companheira do de 

cujus, Sra. Lenice Dias de Moura, objetivando melhor dirimir as questões 

que ainda se encontram sem resolução nestes autos, no que diz respeito 

à partilha, e, em observância inclusive do dever de 

cooperação-colaboração, previsto no vigente Código de Processo Civil, 

artigos 5º e 6º, primeiramente, intime-se inventariante para que no prazo 

de quinze dias, apresente em Juízo os documentos mencionados às fls. 

359, e, inclusive quanto à pretensão subsidiária de remoção do encargo, 

fls. 359, item III.

 Após, oportunize-se a manifestação da companheira do de cujus, fls. 

358, pelo mesmo prazo, e, em seguida, voltem os autos imediatamente 

conclusos para análise. No mais, assine a Sra. Gestora, a certidão de fls. 

357. Às providências.

 Intimem-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 833187 Nr: 38669-65.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LVDBF, RBF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA 

CALDAS - OAB:9.845/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RODRIGUES DA SILVA 

- OAB: 16.638

 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 conforme fls. 86, no prazo de 

15 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gilperes Fernandes da Silva

 Cod. Proc.: 375194 Nr: 11392-16.2009.811.0041

 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: MJDCS, LAMS, JMS, JMS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAJMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO BARBOSA DE LIMA - 

OAB:7.690/MT, CLAUDIO BARBOSA DE LIMA - OAB:7690, DARLAN 

ADIB FARES - OAB:9265/MT, ROSENI APARECIDA FARINÁCIO - 

OAB:4.747/MT, ROSENI G. H. - 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 que ficará suspenso, até a data de 18/01/2019, conforme requerido 

pela Autora. Era o que tinha a Impulsionar.

5ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
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M. R. P. (TESTEMUNHA)
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R. R. C. A. (TESTEMUNHA)
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DESTE JUÍZO (ID: 14024036, anexo). CUIABÁ, 28 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: 1009702-17.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. P. M. (AUTOR(A))

C. T. C. D. L. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. P. D. S. (RÉU)

P. E. P. M. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que deixei de expedir o Ofício para órgão empregador do 

requerido (Empresa Sheila P M Construções LTDA ME), considerando que 

não consta o endereço nos autos.

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 878046 Nr: 15477-69.2014.811.0041

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO LUIZ BERNARDINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SHEILA PEREIRA BRAGA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SHEILA PEREIRA BRAGA DA SILVA, Cpf: 

10946681767, Rg: 12029955, Filiação: Maria Jose Pereira Braga e Jose 

Pereira Braga, brasileiro(a), casado(a), do lar. atualmente em local incerto 

e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Ação de Divórcio Litigioso interposto por Sergio Luiz 

Bernardino da Silva em face de Sheila Pereira Braga da Silva.

D e s p a c h o / D e c i s ã o :  V i s t o s ,  e t c . D i v ó r c i o  L i t i g i o s o A u t o s 

n.º878046Determinada a pesquisa via INFOSEG, a fim de localizar o 

endereço da requerida, tentada a citação no endereço fornecido à fl. 35, 

foi certificado pelo Senhor Oficial de Justiça a não localização da mesmo, 

conforme certidão de fl. 29. Assim, considerando a certidão do oficial de 

justiça (fl. 29), bem como ante o pleito formulado pelo requerente (fl.35), 

defiro o pedido em questão, determinando a realização da citação editalícia 

da requerida. Cite – se a requerida, por edital, com as advertências dos 

artigos 334 e 344, do CPC, para, se quiser, contestar a ação, no prazo de 

15 (quinze) dias.Decorrido o prazo não havendo contestação, o que deve 

ser certificado, fica desde já decretada à revelia da requerida e, nos 

termos do artigo 72, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, nomeio lhe 

curador Especial o Núcleo de Práticas Jurídica da UNIC, a quem se dará 

v i s t a  d o s  a u t o s  p a r a  o s  f i n s  d e  d i r e i t o . À s 

providências.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 30 de junho de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 939578 Nr: 54372-02.2014.811.0041

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RVDS, ROSA MARQUES DOVALE NETA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONILDO BORGES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILENE LINS FAGUNDES - 

OAB:14.970/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ROSA MARQUES DOVALE NETA, Cpf: 

01515240339, Rg: 221453820024, Filiação: Leonilia Alves Ribeiro e 

Raimundo Nonato do Vale, data de nascimento: 10/08/1985, brasileiro(a), 

natural de Esperantinopolis-MA, solteiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMIÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável 

c/c Regularização de guarda e visitas c/c pensão alimentícia c/c partilha 

de bens e pedido de liminar interposta por Rosa Marques do Vale Neta em 

face de Donildo Borges da Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Intime-se pessoalmente a 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 sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao 

Ministério Público.Por fim, conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 21 

de maio de 2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 358739 Nr: 28896-69.2008.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. N. L, KATIUCIA PEREIRA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON CARLOS LEITE DE BARROS

 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: DULCELY SILVA FRANCO - 

OAB:14.314, UFMT/NPJ - NUCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA - OAB:000-C

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KATIUCIA PEREIRA NUNES, Cpf: 

77030249100, Rg: 1009915-8, Filiação: Marcos Cesar Pereira Nunes e 

Adevanil Pereira Nunes, data de nascimento: 30/09/1986, brasileiro(a), 

natural de Cuiaba-MT, Telefone 81338041. atualmente em local incerto e 

não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMIÇÃO da parte autora, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Katiucia 

Pereira Nunes em desfavor de Gleison Carlos Leite de Barros.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 358739Intime-se pessoalmente a 

representante legal do Autor, para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (art. 485, III, NCPC). Na 

eventualidade de não ser localizado, determino desde já sua intimação via 

edital, no prazo de 20 (vinte) dias (art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, 

contado da sua intimação pessoal ou editalícia, não havendo 

manifestação, certifique-se e dê-se vistas ao Ministério Público.Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 22 de maio de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 819082 Nr: 25370-21.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLA ALEXA FELIX DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA DA SILVA ESTEVAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA 

KAWAKAMI - OAB:14905

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAERT RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:16262

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CARLA ALEXA FELIX DE OLIVEIRA, Cpf: 

55145124104, Rg: 039.809.95-2, Filiação: Maria Jose Felix de Oliveira e 

Ivanildo Francisco de Oliveira, brasileiro(a), solteiro(a). atualmente em local 

incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMIÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de título extrajudicial interposta por 

Carla Alexa Félix de Oliveira em face de Luciana da Silva Estevam.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Autos n.º 819082Intime-se a parte 

Exequente, para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) 

dias.Não havendo manifestação, intime-se pessoalmente a Exequente, 

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 sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se.Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2018.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 753092 Nr: 4978-94.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVMDS, LURDES FRANCO MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER CORNÉLIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LURDES FRANCO MENDES, Cpf: 

02343308136, Rg: 19514441, Filiação: Carlos Mendes e Eurica Franco, 

data de nascimento: 06/11/1983, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, 

convivente, do lar, Telefone 9936-7767. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMIÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento.

Resumo da Inicial: Ação de Cumprimento de Sentença interposta por 

Lurdes Franco Mendes em face de Wagner Cornélio da Silva.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 753092.Determino a intimação 

pessoal da parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento. Na eventualidade de não 

ser localizada, determino desde jásua intimação via edital, no prazo de 15 

dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou editalícia, 

não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os autos ao 

Ministério Público, por fim conclusos.Cumpra-seCuiabá, 21 de agosto de 
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2018.Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 904388 Nr: 33124-77.2014.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GCP, ELZA DORNELLO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENEIR PRUDENCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): GENEIR PRUDENCIO, Cpf: 85271578100, 

Rg: 12421863, Filiação: Aracina Cordeiro Prudencio, data de nascimento: 

13/03/1975, brasileiro(a), natural de Jauru-MT, solteiro(a), vaqueiro. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMIÇÃO da parte requerida, para se manifestar 

em relação ao pedido de desistência da ação de fls. 46, no prazo de 05 

(cinco) dias.

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos interposta por Elza 

Dornello da Costa em face de Geneir Prudêncio.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Código: 904388.Determino a intimação 

pessoal do requerido, para se manifestar em relação ao pedido de 

desistência da ação de fls. 46, no prazo de 05 (cinco) dias. Na 

eventualidade de não ser localizada, determino desde jásua intimação via 

edital, no prazo de 15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação 

pessoal ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público, por fim 

conclusos.Cumpra-seCuiabá, 29 de março de 2017.Luís Fernando Voto 

KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784786 Nr: 38607-59.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALAL, LAURA NUNES DA MATA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ALVES LOPES, SIRLENE MARIA 

ALVES LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE BOM DESPACHO 

DANTAS BORGES - OAB:13.274, TAINA MIRANDA DE ALCANTARA - 

OAB:15783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT, FABIANO ALVES ZANARDO - OAB:12.770, 

JOSÉ KROMINSKI - OAB:10896, LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA 

- OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - OAB:11190

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LAURA NUNES DA MATA, Cpf: 

99486768153, Rg: 14013266, Filiação: Rozalia Nunes da Mata, 

brasileiro(a), solteiro(a), autonôma. atualmente em local incerto e não 

sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMIÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, NCPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimentos c/c pedido de prisão 

civil interposta por Laura Nunes da Mata em desfavor de Alexandre Alves 

Lopes.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

784786Intime-se a parte Exequente para apresentar no prazo de 10 (dez) 

dias cópia da sentença proferida no processo de Código 764745, pois em 

análise junto ao Sistema Apolo verifico que o feito está arquivado.Não 

havendo manifestação, determino a intimação pessoal da parte Exequente, 

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 sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se 

o s  a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 805474 Nr: 11937-47.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ETG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDSB, LEGL, ETG, JPL, WPL, TBL, EDEML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR CONY CAVALCANTI - 

OAB:5484, MONIA FABIANA RODRIGUES CHAVES - OAB:11112

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Dê - se vista ao representante do Ministério Público para manifestação.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 872433 Nr: 11377-71.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAADP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6486-B/MT, REGIANE DEISE DE OLIVEIRA FREIRE - OAB:17983/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CESAR AUGUSTO 

MAGALHAES - OAB:3237-B

 Vistos, etc.

Autos n.º 872433

Não obstante a parte Autora requerer o cumprimento do acordão, a fase 

processual a ser iniciada, isto é, a partilha de bens deve seguir o rito de 

inventário e do arrolamento (arts. 731 c/c art. 659, ambos do C.P.C.), 

porquanto “(...) Quando, na demanda consensual ou litigiosa, os cônjuges 

não chegam a um acordo sobre o destino do acervo comum, a partilha 

segue o rito do inventário e do arrolamento (CPC 1.121 § 1.º e 1.031)”. (...) 

(Dias, 2011, pag. 328)

 Desse modo, intime-se a parte Autora, para emendar a petição inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento.

 Não havendo a regularização, voltem conclusos para extinção.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 26 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 832417 Nr: 38007-04.2013.811.0041

 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
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 PARTE AUTORA: ANNA BORGES CORDEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE MAURO BORGES CORDEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO FRANÇA - 

OAB:3055/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Ante ao falecimento da inventariante e herdeira Srª Anna Borges Cordeiro, 

conforme certidão de óbito de fl. 45, determino a inclusão dos herdeiros 

descritos às fls. 42/44 no polo ativo da presente ação.

Intime- se o advogado para que informe o herdeiro que será nomeado 

inventariante.

Intime - se a Srª Rosa Amélia para que informe quais os imóveis do 

falecido que está sob sua administração.

Após, dê - se vista ao representante do Ministério Público para 

manifestação.

Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1070653 Nr: 55676-02.2015.811.0041

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FMFDZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18.219

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ICEC - Instituto Cuiabano de 

Educação - OAB:, THIAGO DE OLIVEIRA FREITAS - OAB:13.156, YANÁ 

GOMES CERQUEIRA - OAB:5.495/MT

 Vistos, etc.

Defiro requerimento do requerido de fl. 149, determino o prazo de 5 (cinco) 

dias para a juntada da procuração.

Após, intime - se o requerido para apresentar a contestação, no prazo 

legal.

Deixo para analisar a manifestação de fls. 172/179, após a apresentação 

da contestação.

Intimem - se. Cumpra - se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 459603 Nr: 29108-22.2010.811.0041

 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: LBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAP, RDAP, RDAP, RDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/MT, 

WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 Vistos, etc.

Autos n.º 459603

Determino a realização de pesquisa INFOSEG, a fim de localizar o 

endereço da Senhora Rachel de Andrada Porto, C.P.F., n.º 798.054.341 – 

68 e R.G., n.º 11847603. (fls. 38 dos autos de Código 464127).

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 752924 Nr: 4805-70.2012.811.0041

 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: ANTONIO PAULINO DE MORAES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ BRASIL DOS SANTOS NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THEMYSTOCLES NEY DE 

AZEVEDO DE FIGUEIREDO - OAB:13655/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.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1001265 Nr: 23973-53.2015.811.0041

 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: GISELLY MARTINS ANZIL VIEIRA, SANDRA DE 

CARVALHO VIEIRA, WALDEMAR VIEIRA NETO, MYRIAM DE CARVALHO 

VIEIRA ALMEIDA, HELOISA VIEIRA CABARITI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE WALDEMAR VIEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA VIEIRA DE ALMEIDA 

LACERDA - OAB:14.566 /MT, JOSÉ ANTONIO DUARTE ALVARES - 

OAB:3.432/MT, LUCIANO SALLES CHIAPPA - OAB:11.883-B/MT, 

MARCELO SILVA MOURA - OAB:12.307/O-MT, NAIME MARCIO 

MARTINS DE MORAES - OAB:OAB/MT 3.847, ULYSSES LACERDA 

MORAES - OAB:15428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro requerimento de fls. 185/186, concedo o prazo de 120 (cento e 

vinte) dias para recolher os impostos.

Após, volte os autos conclusos para decisão.

Intime - se. Cumpra - se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1010699 Nr: 27891-65.2015.811.0041

 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: EDILAINE SOUZA DA HORA, JOELCIO AIRES DE 

CERQUEIRA FILHO, RENATA SOUZA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE BEATRIZ DE SOUZA DA HORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO DA SILVA FIGUEIRA - 

OAB:19195

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código:1010699

Tendo em vista que o herdeiro Ismael foi devidamente citado (fl. 120) e não 

se manifestou nos autos, intime – se a inventariante para apresentar as 

últimas declarações, no prazo de 20 (vinte) dias.

Determino a pesquisa BACENJUD e RENAJUD, com a finalidade de 

localização de bens ou direitos em nome da falecida.

Por fim, concluso.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1044772 Nr: 43814-34.2015.811.0041

 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: ERIVALDA SOUZA DE OLIVEIRA SILVA, ELIZABETE 

SOUZA DE OLIVEIRA, EDILSON SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE IRINALDA PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 1044772

 Vistos etc.

Indefiro o pedido de fl. 64, uma vez que a citação por edital segundo a 

interpretação do artigo 256 do Código de Processo Civil só será admitida 

quando de fato se desconhece o paradeiro daquele a quem se pretende 
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citar, bem como tal afirmativa deverá ser acompanhada de elementos que 

sejam capazes de confirmar a assertiva, devendo conter a indicação, e 

ainda, os meios utilizados para a obtenção do endereço pretendido.

 Deste modo, determino a pesquisa pela Rede INFOSEG a fim de localizar o 

endereço do herdeiro Edilson Souza de Oliveira.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Intima-se. Cumpra-se.

 Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

 Luís Fernando Voto Kirche

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 721562 Nr: 17068-71.2011.811.0041

 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: VERA LUCIA DOS REIS ABAD, SERGIO DOS REIS, 

CEZAR ROBERTO DOS REIS, ANTONIO DOS REIS, OLINDA DA 

RESSUREIÇÃO DOS REIS, NELSON DOS REIS, VERA LUCIA DOS REIS, 

IZABEL CRISTINA BONFIN FREI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE DOS REIS, ESPOLIO DE 

JULIA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - OAB:NUCLEO CÍVEL 1, JULIANA 

DE LUCCA CRUDO, DEFENSORA PÚBLICA - OAB:DEFENS. PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 dos bens deixados pelo falecimento de 

por JOSÉ DOS REIS, falecido em 25/06/2009 (fl.28) e JULIA DOS REIS, 

falecida dia 01/12/2009 (fl. 29), na forma descrita, por meio do esboço de 

fls.75/78 e fl. 106, ressalvando-se possíveis direitos de terceiros 

prejudicados.Após, transitada em julgado, expeça-se formal de partilha e 

Alvará para o saque dos valores depositados em nome da falecida Julia 

dos Reis na Caixa Econômica Federal, na proporção de 1/7 do valor 

depositado para cada herdeiro. 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, 27 de setembro de 

2018.Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1222068 Nr: 12183-04.2017.811.0041

 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: DOMINGOS IGLESIAS FILHO, ALDA ELIZABETH 

BOEHLER IGLESIAS AZEVEDO, RICARDO IGLESIAS, NORMA CRISTINA 

BOEHLER IGLESIAS ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE NORMA RUTH BOEHLER 

IGLESIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO PIO SILVA CAMPOS 

- OAB:7202

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Código 1222068

Defiro cota do representante do Ministério Público de fls. 49/50, nomeio, 

desde já, como Curador Especial a Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso, para defender os interesses do herdeiro Ricardo Iglesias, nos 

termos do artigo 72 do Código de Processo Civil.

Após, volte os autos conclusos para deliberação.

Cumpra - se.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

Luís Fernando Voto Kirche

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 459603 Nr: 29108-22.2010.811.0041

 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: LBDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAP, RDAP, RDAP, RDSP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM LUIZ BERGER 

GOULART NETTO - OAB:11269/O, MILTON ALVES DAMACENO - 

OAB:3.620/MT, THYAGO RIBEIRO DA ROCHA - OAB:24296/MT, 

WILLIAN SANTOS DAMACENO - OAB:12.721/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO ANIS FAIAD - 

OAB:3.520/MT

 [...] Intime-se o Requerido Rodrigo de Sá Porto, para regularizar sua 

representação processual, sob pena de revelia (art. 76, §1.º, II, do 

C.P.C.)Diante do endereço obtido via Infoseg (fls. 175), designo audiência 

de tentativa de conciliação (art. 695, do NCPC) para o dia 26/04/2019 às 

14h00m.Cite-se a requerida Rachel de Andrade Porto, por Carta Rogatória: 

Holstentwietestr 9G MRE = 10, CEP 70000000, Alemanha (fls. 175), e 

intime-se a parte Autora para comparecer 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, 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 pela ré, 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.Intimem-se os Requeridos e seus 

representantes legais, para que tomem ciência da decisão e compareçam 

na presente Audiência De Tentativa de Conciliação.Cientifique-se o 

Ministério PúblicoIntimem-se pessoalmente as partes, bem como seus 

representantes legais.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá-MT, 

27 de setembro de 2018. Luís Fernando Voto KircheJuiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 401237 Nr: 33826-96.2009.811.0041

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAISSA NAYELLI RODRIGUES SANTANA, L. R. S., 

JOELMA RODRIGUES, THAISSA MAYELE RODRIGUES SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVERSON GARCIA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): THAISSA MAYELE RODRIGUES 

SANTANA, Filiação: Joelma Rodrigues e Everson Santana, data de 

nascimento: 15/04/1992, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT. atualmente 

em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção (art. 485, III, CPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Prestação Alimentícia interposta 

por Joelma Rodrigues em desfavor de Everson Garcia Santos.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

401237Analisando a petição de fls. 76 da Defensoria Pública verifico que 

os exequentes Laissa Nayelli Rodrigues Santana e Thaissa Mayelle 

Rodrigues Santana já obtiveram a maioridade civil. (fls. 14 e 15). Desse 

modo, declaro suspenso o trâmite processual para os exequentes Laissa 

Nayelli Rodrigues Santana e Thaissa Mayelle Rodrigues Santana e 

determino seja realizada pesquisa INFOSEG, a fim de localizar seus 

endereços.Após, intimem-se pessoalmente as partes Autoras, para 

regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de extinção com fundamento no art. 76, § 1º, I, do Novo Código 

de Processo Civil. (art. 485, IV, do NCPC).Não havendo localização, 
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expeça-se edital a fim de intimar o autor para regularizar sua 

representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção com fundamento no art. 76, § 1º do CPC. (art. 485, IV, do 

NCPC).Ressalto que o processo continua tramitando regularmente em 

relação ao credor Leonardo Rodrigues Santana. (fls. 13).Desse modo, 

determino a intimação pessoal da parte Exequente, 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 sua intimação via edital, no prazo de 20 (vinte) dias 

(art. 257, III, NCPC).Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal 

ou editalícia, não havendo manifestação, voltem conclusos.Por fim, 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 08 de fevereiro de 2017.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 711771 Nr: 4839-79.2011.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: G. E. F. C., JAQUELINE FONTOURA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON AUGUSTO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANETH GLÁUCIA DE 

OLIVEIRA NAZÁRIO DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:NÚCLEO CÍVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JAQUELINE FONTOURA FERREIRA, Cpf: 

03059742111, Rg: 206100-9, Filiação: Cilbene Fontoura Ferreira, data de 

nascimento: 31/05/1988, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), do 

lar, Telefone 65-9956-9752. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da parte exequente, para que no 

prazo de 05 (cinco) dias manifestar interesse no prosseguimento do feito, 

sob extinção do processo. (art. 485, § 1º do CPC).

Resumo da Inicial: Ação de Execução de Alimento interposta por Jaqueline 

Fontoura Ferreira em desfavor de Edson Augusto da Costa.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Execução de AlimentosAutos n.º 

711771Por ser o endereço localizado via pesquisa INFOSEG o mesmo 

apresentado na exordial realize-se pesquisa via Sistema SIEL, a fim de 

localizar o endereço do executado, e, em caso de não localização de novo 

endereço ou sendo o mesmo endereço constante na petição inicial, 

expeça-se ofício à ENERGISA – MT no prazo de 10 (dez) dias.Com as 

informações nos autos, intime-se a parte exequente para requerer o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias.Não havendo 

manifestação, determino a intimação pessoal da representante legal da 

requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de extinção (art. 267, III, CPC). Na eventualidade de 

não ser localizada, determino desde já sua intimação via edital, no prazo 

de 15 dias.Decorrido o prazo, contado da sua intimação pessoal ou 

editalícia, não havendo manifestação, certifique-se e encaminhem-se os 

a u t o s  a o  M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P o r  f i m , 

conclusos.Intime-se.Cumpra-se.Cuiabá-MT, 15 de fevereiro de 2016.Luís 

Fernando Voto KircheJuiz de Direito

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Paula Castro Alves, 

digitei.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018

Wellitom Osorski Goulart Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 1216491 Nr: 10378-16.2017.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPDBDB, VJDB, JVMDB, AVMDB, JLDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDFSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON YOSHINARI FERREIRA 

DA CRUZ - OAB:PROMOT DE JUSTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 OCORRÊNCIAS:Dada a palavra ao Ministério Público: MM Juiz – 

Considerando-se a audiência de contestação por parte da ré, bem como a 

ausência de informes nos autos que desabonem a pessoa do genitor da 

menor incapaz, opino pela decretação da revelia da parte ré e pelo 

julgamento antecipado da Lide, nos termos do Art. 351, inciso 1º, do 

Código de Processo Civil combinado com o exposto pelo art. 487, inciso 

1º, do mesmo diploma adjetivo.Outrossim, opino pela intimação do genitor 

dos menores incapazes para que informe nos autos, comparecendo nesta 

escrivania acerca a atual condição daqueles.Pelo MM. Juiz foi deliberado: 

Vistos, etc... Determino a conclusão dos autos para análise.Ciente o 

Ministério Público.Cumpra-se.Luis Fernando Voto Kirche Juiz(a) de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Fernando Voto Kirche

 Cod. Proc.: 811771 Nr: 18262-38.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRC, DRJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO AMORIM DE ARRUDA - 

OAB:15634-O/MT, SAULO AMORIM DE ARRUDA - OAB:15634/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando que a decisão de fls.____ ainda não foi publicada 

corretamente, impulsiono estes autos para efetivar a sua respectiva 

publicação: INTIMAÇÃO DA DECISÃO: "(... intime-se a parte Exequente, 

para requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1013565-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA ANGELICA RODRIGUES (REQUERENTE)

ROSANEA ANGELICA RODRIGUES (REQUERENTE)

GEORGE LUIZ VON HOLLEBEN (ADVOGADO(A))

ROSENI ANGELICA RODRIGUES (REQUERENTE)

ARLINDA ANGELICA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILSON CONSTANTINO RODRIGUES (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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1013565-78.2018.8.11.0041. REQUERENTE: ARLINDA ANGELICA 

RODRIGUES, ROSANGELA ANGELICA RODRIGUES, ROSENI ANGELICA 

RODRIGUES, ROSANEA ANGELICA RODRIGUES REQUERIDO: NILSON 

CONSTANTINO RODRIGUES Vistos, etc. ARLINDA ANGÉLICA RODRIGUES, 

ROSANGELA ANGÉLICA RODRIGUES, ROSENI ANGÉLICA RODRIGUES e 

ROSANEA ANGÉLICA RODRIGUES, devidamente qualificadas nos autos, 

ingressaram em juízo com a presente ABERTURA DE INVENTÁRIO, pelo 

rito de arrolamento, dos bens deixados por NILSON CONSTANTINO 

RODRIGUES, falecido em 28/07/2003 (Id. 13273064). Carreou aos autos as 

certidões negativas do “de cujus” perante a Fazenda Pública Federal (Id. 

13712149), Estadual/MT (Id. 13712169) e Municipal (Id. 13712212). 

Certidão informando que não consta informação sobre a existência de 

testamento deixado pelo autor da herança, expedida pela CENSEC – 

Central Notarial de Serviços Compartilhados, Id.13712026. Comprovante de 

isenção do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de 

quaisquer bens ou direitos – ITCD, Id. 14079797. É o relatório. Decido. 

Cuida – de abertura de inventário proposto por ARLINDA ANGÉLICA 

RODRIGUES, ROSANGELA ANGÉLICA RODRIGUES, ROSENI ANGÉLICA 

RODRIGUES e ROSANEA ANGÉLICA RODRIGUES, dos bens deixados por 

NILSON CONSTANTINO RODRIGUES, falecido em 28/07/2003 (Id. 

13273064). Verifica-se que, na presente ação foram cumpridas todas as 

formalidades legais. No caso dos autos, as provas documentais 

acostadas comprovam o título de herdeiros, cessionário e os bens do 
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espólio, conforme exigência dos arts. 659 e 660 do CPC. Art. 659. A 

partilha amigável, celebrada entre partes capazes, nos termos da lei, será 

homologada de plano pelo juiz, com observância dos arts. 660 a 663. § 1o 

O disposto neste artigo aplica-se, também, ao pedido de adjudicação, 

quando houver herdeiro único. § 2o Transitada em julgado a sentença de 

homologação de partilha ou de adjudicação, será lavrado o formal de 

partilha ou elaborada a carta de adjudicação e, em seguida, serão 

expedidos os alvarás referentes aos bens e às rendas por ele 

abrangidos, intimando-se o fisco para lançamento administrativo do 

imposto de transmissão e de outros tributos porventura incidentes, 

conforme dispuser a legislação tributária, nos termos do § 2o do art. 662. 

Art. 2.015 - Se os herdeiros forem capazes, poderão fazer partilha 

amigável, por escritura pública, termo nos autos do inventário, ou escrito 

particular, homologado pelo juiz. Novo código civil “Partilha amigável. Se os 

herdeiros forem maiores e capazes, havendo acordo unânime, possível 

será a partilha amigável, que deverá ser feita mediante escritura pública, 

por termo nos autos ou por escrito particular homologado pelo juiz. Em 

qualquer caso será imprescindível a assinatura do instrumento por todos 

os interessados ou por procurador com poderes especiais “(RT,622:715, 

606:106, 247:145, 146:114, 235:174, 132:720, 541:298 E 567:235; RTJ, 

98:784; RF, 161: 252, 266: 193 E 282:299; RJTJSP, 47:31 E 65:236). Desta 

forma, não há óbice 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 dos bens deixados pelo falecimento de por 

NILSON CONSTANTINO RODRIGUES, falecido em 28/07/2003 (Id. 

13273064), na forma descrita, por meio do esboço de Id.13273040, 

ressalvando-se possíveis direitos de terceiros prejudicados. Após, 

transitada em julgado, e apresentado o termo de renúncia realizado em 

juízo ou com firma reconhecida em cartório da Srª ARLINDA ANGÉLICA 

RODRIGUES, 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, 27 de 

setembro de 2018. Luís Fernando Voto Kirche Juiz de Direito

6ª Vara Especializada de Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026132-44.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FONSECA (AUTOR(A))

REBECA BATISTA E SILVA RAMOS (AUTOR(A))

RENATA KARLA BATISTA E SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMILIO DORNELIO DA COSTA RAMOS (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1026132-44.2018.8.11.0041 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 

14853603 - "(...) Por conseguinte, verifico que a requerente, não pleiteou 

os benefícios da assistência judiciária gratuita, como também, não acostou 

ao feito o comprovante de pagamento das custas e despesas judiciais, 

razão pela qual faculto que seja comprovado o seu recolhimento, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme 

autoriza o artigo 290 do NCPC. Às providências." Cuiabá/MT, 28 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007356-93.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOICE NERI DA CRUZ (AUTOR(A))

CAROLINA MONTEIRO CAMARGO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ PEREIRA (RÉU)

ANA PAULA DE SOUZA PEREIRA (RÉU)

HENRIQUE RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

AURELIA SOUZA PEREIRA CARLETTO (RÉU)

MARIA LUIZA DE SOUZA PEREIRA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1007356-93.2018.8.11.0041 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 

13070460 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, necessário salientar que o 

requerente pleiteia a concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, todavia, não acostou ao feito a necessária e indispensável 

declaração de hipossuficiência, a ser por ele firmada, bem assim qualquer 

documento comprobatório a demonstrar que preenche os requisitos para o 

deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao 

feito, no prazo de 15 dias, os indispensáveis documentos, sob pena de 

cancelamento da distribuição. Constato, ainda, que conforme a certidão de 

óbito de ID. 12310593, verifica-se que o de cujus era casado, de maneira, 

que faculto, no mesmo prazo suso, que seja acostado ao feito a certidão 

de casamento do falecido, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos do Art. 321, parágrafo único, do NCPC. Decorrido o aludido 

interregno com ou sem manifestação, certifique-se e, em seguida, 

conclusos. Processe-se em segredo de justiça, nos termos do artigo 189, 

II, do Código de Processo Civil. Às providências." Cuiabá/MT, 28 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1023034-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. S. S. (REQUERENTE)

D. S. T. R. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. R. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1023034-51.2018.8.11.0041 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 

14559781 - "(...) Outrossim, necessário salientar que o requerente pleiteia 

a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, todavia, não 

acostou ao feito a necessária e indispensável declaração de 

hipossuficiência, a ser por ele firmada, bem assim qualquer documento 

comprobatório a demonstrar que preenche os requisitos para o 

deferimento da benesse pretendida, assim, faculto que seja acostado ao 

feito, no prazo de 15 (quinze) dias, os indispensáveis documentos, sob 

pena de cancelamento da distribuição. Constato, ainda, que não foi 

encartado aos autos, o documento indispensável à propositura da 

presente ação (art. 320, NCPC), qual seja, a cópia da certidão de 

nascimento do filho menor, como também, o documento pessoal do 

requerente, haja vista que o documento de ID. 14408742 - Pág. 2, 

encontra-se ilegível, razão pela qual, faculto, igualmente, seja sanado os 

defeitos apontados, no mesmo lapso suso, sob pena de indeferimento da 

inicial (art. 321, parágrafo único, do NCPC). Às providências." Cuiabá/MT, 

28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1028425-84.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA (ADVOGADO(A))

JOANICE CAMPOS XAVIER (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028425-84.2018.8.11.0041 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 

15142058 - "VISTOS, ETC. Compulsando os autos, verifico que na certidão 

de óbito acostada à peça de ingresso, ID. 15031931, o extinto deixou bens 

a partilhar, portanto, torna-se imperioso que sejam aportados ao feito 

documentos que demonstrem a inexistência de bens a inventariar, sob 

pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de 

interesse-adequação no manejo da presente. Assim, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias, para que a parte interessada comprove a situação 

mencionada, sob pena de extinção da demanda. Às providências." 

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL
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Processo Número: 1024524-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE JOAO VITALIANO COELHO (ADVOGADO(A))

FRANTZCIA MEDJINA AGENA NOEL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024524-11.2018.8.11.0041 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 

15141443 - "VISTOS, ETC. Compulsando os autos, verifico que na certidão 

de óbito acostada à peça de ingresso, ID. 14574204, o extinto deixou bens 

a partilhar, portanto, torna-se imperioso que sejam aportados ao feito 

documentos que demonstrem a inexistência de bens a inventariar, sob 

pena de extinção da ação, sem resolução do mérito, por ausência de 

interesse-adequação no manejo da presente. Assim, concedo o prazo de 

15 (quinze) dias, para que a parte interessada comprove a situação 

mencionada, sob pena de extinção da demanda. Às providências." 

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030756-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Allan Fontes Corrêa (ADVOGADO(A))

JUCIANNE PINTO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MOACIR CORREIA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1030756-39.2018.8.11.0041 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 

15409039 - "(...) Desta forma, diante da incompetência absoluta desta 

Vara de Família e Sucessões, em razão da matéria, declino da 

competência do presente processo para o Juízo da Segunda Vara 

Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da 

Comarca de Cuiabá/MT, onde se processa a ação com código 533609. 

Providencie o Sr. Gestor as medidas necessárias para a remessa dos 

autos, sendo o caso, cabe ao cartório distribuidor tomar as medidas 

necessárias para materialização e redistribuição do processo. Expeça-se 

o necessário. Às providências." Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1022459-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

B. M. D. C. (REQUERENTE)

E. M. D. C. (REQUERENTE)

N. M. D. C. O. (REQUERENTE)

J. O. G. (ADVOGADO(A))

N. M. D. C. (REQUERENTE)

A. M. D. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

F. M. D. A. (REQUERIDO)

J. D. C. A. (REQUERIDO)

J. M. D. A. (REQUERIDO)

D. M. D. A. (REQUERIDO)

F. M. D. A. (REQUERIDO)

N. M. D. A. (REQUERIDO)

M. H. M. D. A. (REQUERIDO)

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 1022459-43.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14667284, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

16/10/2018, às 15:00 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 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: 1026789-83.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. E. S. F. (AUTOR(A))

L. C. D. N. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. F. (RÉU)

G. A. F. (RÉU)

B. A. F. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA BETANIA AMANCIO DA SILVA FERREIRA OAB - 023.173.564-20 

(REPRESENTANTE)

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 1026789-83.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15074226, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 08/11/2018, às 16:20h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 28 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: 1003640-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1003640-58.2018.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15192937, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 29/11/2018, às 13:40h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 28 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: 1003640-58.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

F. A. Z. (ADVOGADO(A))

A. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. A. D. S. (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 intimar a parte 

AUTORA a fornecer meios ou efetuar o depósito de diligência do Oficial de 

Justiça, por meio da emissão de guia através do site do TJMT, carreando 

aos autos a guia e o respectivo comprovante de pagamento, a fim de dar 

cumprimento ao mandado já expedido. Cuiabá/MT, 28 de setembro de 

2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1020754-10.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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L. F. M. D. A. (ADVOGADO(A))

M. F. D. X. (ADVOGADO(A))

A. K. K. (ADVOGADO(A))

J. S. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. C. T. D. A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1020754-10.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15312976, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

06/12/2018, às 14:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1005245-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

A. P. D. S. (REQUERENTE)

E. G. F. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. M. D. O. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1005245-59.2018.8.11.0002 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15207009, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

29/11/2018, às 14:40 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006125-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

A. G. D. N. (REQUERENTE)

D. M. A. D. S. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. S. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1006125-31.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15206628, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

29/11/2018, às 14:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1022996-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. C. S. M. (ADVOGADO(A))

M. W. F. L. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

D. C. V. (REQUERIDO)

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 1022996-39.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14857533, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

08/11/2018, às 13:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028135-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LINO GERALDO DE LARA (REQUERENTE)

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIENE RODRIGUES DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028135-69.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15099819, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

22/11/2018, às 14:00 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1030407-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. D. S. T. (ADVOGADO(A))

D. S. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. C. T. P. D. S. (REQUERIDO)

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 1030407-36.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15430483, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

11/12/2018, às 13:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1027615-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. F. D. S. (ADVOGADO(A))

R. F. D. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEILA CORREA LIMA OAB - 017.727.431-00 (REPRESENTANTE)

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 1027615-12.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15020384, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

22/11/2018, às 14:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 
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advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 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: 1030955-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

D. G. M. D. S. (ADVOGADO(A))

I. A. D. A. (AUTOR(A))

N. A. A. M. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. D. S. M. (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 1030955-61.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15409833, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

06/12/2018, às 16:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028790-41.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. D. S. (ADVOGADO(A))

R. D. O. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. D. (REQUERIDO)

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 1028790-41.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15107515, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

22/11/2018, às 15:00 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012640-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. K. R. (ADVOGADO(A))

H. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. O. D. G. D. S. (REQUERIDO)

V. M. (ADVOGADO(A))

U. R. D. C. (ADVOGADO(A))

J. D. V. G. E. (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 1012640-19.2017.8.11.0041 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 

15371703 - "VISTOS, ETC. Ante o teor da petição de ID. 14932071, 

homologo o pedido de desistência da oitiva das testemunhas formulados 

do alusivo petitório. Em decorrência, declaro encerrada a instrução 

processual e determino que os autos sigam com vista às partes para a 

apresentação das alegações finais, na forma de memoriais, no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Às providências." Cuiabá/MT, 28 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1012640-19.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

N. K. R. (ADVOGADO(A))

H. P. D. S. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. C. O. D. G. D. S. (REQUERIDO)

V. M. (ADVOGADO(A))

U. R. D. C. (ADVOGADO(A))

J. D. V. G. E. (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 1012640-19.2017.8.11.0041 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 

15371703 - "VISTOS, ETC. Ante o teor da petição de ID. 14932071, 

homologo o pedido de desistência da oitiva das testemunhas formulados 

do alusivo petitório. Em decorrência, declaro encerrada a instrução 

processual e determino que os autos sigam com vista às partes para a 

apresentação das alegações finais, na forma de memoriais, no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Às providências." Cuiabá/MT, 28 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: 1019254-40.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. M. T. M. (ADVOGADO(A))

V. H. C. C. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. D. N. (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 1019254-40.2017.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14185395, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação, instrução e julgamento 

designada para o dia 18/10/2018, às 14:00h, neste Fórum da Capital, 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público e testemunhas, independente de 

prévio depósito de rol, importando sua ausência em extinção e 

arquivamento do processo. Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1036534-24.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN CELLA TARTERO (ADVOGADO(A))

WILSON PADILHA DE MORAES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1036534-24.2017.8.11.0041 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 

12932176 - "(...) Nesta toada, determino a intimação do interessado para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, teça esclarecimentos no tocante ao 

processo de código 1084339, bem assim habilite os demais herdeiros do 

extinto no polo ativo da demanda, ou traga aos autos os respectivos 

termos de renúncia da herança, lavrados por instrumento público ou termo 

judicial (art. 1.806 do CC).(...)" Cuiabá/MT, 28 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: 1024716-75.2017.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

A. T. R. (AUTOR(A))

M. F. C. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. B. C. (ADVOGADO(A))

J. C. R. (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 1024716-75.2017.8.11.0041 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 

14821646 - "VISTOS, ETC. Inicialmente, verifico que a exequente Ana Júlia 

Correa Ribeiro atingiu a maioridade civil, razão pela qual determino que 

seja intimada para regularizar a sua representação processual, no prazo 

de 15 (quinze) dias, permanecendo o processo suspenso em relação a 

ela até que sobrevenha a regularização. (...)". Cuiabá/MT, 28 de setembro 

de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028371-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. S. (ADVOGADO(A))

A. L. T. C. (REQUERENTE)

D. T. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. F. (ADVOGADO(A))

R. O. D. C. (REQUERIDO)

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 1028371-55.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14192326, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

8/11/2018, às 15:20 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1028371-55.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. S. (ADVOGADO(A))

A. L. T. C. (REQUERENTE)

D. T. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. S. D. F. (ADVOGADO(A))

R. O. D. C. (REQUERIDO)

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 1028371-55.2017.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte REQUERIDA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14192326, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

8/11/2018, às 15:20 horas, , oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC), bem como de que, não havendo acordo, a parte requerida poderá 

oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da audiência 

de conciliação ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte 

não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição; ou 

ainda, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação apresentado pela parte requerida, quando ambas as partes 

manifestarem expressamente desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, do CPC), e que, não sendo contestada a 

ação, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pela parte autora (art. 344, do CPC). Cuiabá/MT, 28 de 

setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1019752-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELOISA ALMEIDA PRADO TAVARES DE MELLO GRANJA 

(ADVOGADO(A))

CLARA MAGALHAES DE SIQUEIRA BATISTELLA (REQUERENTE)

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO (ADVOGADO(A))

WEVERTON DE SIQUEIRA BATISTELLA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BATISTELLA SOBRINHO (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1019752-73.2016.8.11.0041 Certifico que, por 

meio desta, faço a intimação da(s) parte(s) INVENTARIANTE, através de 

seu(sua)(s) advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão/sentença de ID 

15526947 - "(...) Nessa toada, tendo em vista que os fundamentos já 

externados nos autos permanecem hígidos, advirto o inventariante de que 

está proibido de proceder com a venda de quaisquer imóveis objetos 

deste inventário sem autorização judicial. Nesse viés, determino a 

intimação do inventariante para que, em até 15 (quinze) dias, realize o 

depósito judicial dos valores referentes às parcelas recebidas nos meses 

de abril, maio, junho, julho, agosto e setembro de 2018, no tocante à venda 

do imóvel matriculado sob o número 44.000, bem assim para que as 

parcelas vincendas sejam igualmente depositadas judicialmente, sob pena 

de desfazimento do negócio. (...) Por fim, intime-se o inventariante para, no 

prazo de 20 (vinte) dias, juntar aos autos as necessárias certidões 

negativas de débitos expedidas perante a Fazenda Pública do Estado 

(emitida pela PGE), dos Municípios de Várzea Grande/MT e Chapada dos 

Guimarães/MT, bem assim o comprovante de pagamento do ITCD. Às 

providências." Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1034054-73.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE CRISTINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

ARQUIMEDES BENEDITO PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

NILTON CESAR DA SILVA (REQUERENTE)

FERNANDO TOLEDO SILVA (ADVOGADO(A))

DIVINA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

BENEDITA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

VLAUDEMIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1034054-73.2017.8.11.0041 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 

14172381 - "VISTOS, ETC. Compulsando os autos, verifico que na certidão 

de óbito acostada a peça de ingresso, ID. 10593674, consta a informação 

de que o extinto deixou bens a partilhar, portanto, torna-se imperioso que 

sejam acostados aos autos documentos que demonstrem a inexistência 

de bens a inventariar, sob pena de extinção da ação, sem resolução do 

mérito, por ausência de interesse-adequação no manejo da presente. 

Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte interessada 

comprove a situação mencionada, sob pena de extinção da demanda. Às 

providências." Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado 

eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1019353-10.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA MARCIA DE MEDEIROS MONTEFUSCO (REQUERENTE)

FLAVIA MEDEIROS MONTEFUSCO DE MIRANDA (REQUERENTE)

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

LUIZ FERNANDO MEDEIROS MONTEFUSCO (REQUERENTE)
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PATRICIA MEDEIROS MONTEFUSCO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1019353-10.2017.8.11.0041 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 

14201125 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico a necessidade de 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sejam acostados ao feito documentos 

que demonstrem a inexistência de bens a inventariar, sob pena de 

extinção da demanda, sem resolução do mérito, por ausência de 

interesse-adequação no manejo da presente, eis que ressai da certidão 

de óbito do extinto (ID. 8224404) que este deixou bens, situação que, se 

confirmada, inviabilizará o manejo de alvará judicial com fulcro na Lei nº. 

6.858, de 24 de novembro de 1.980. Outrossim, no mesmo prazo suso 

mencionado, a parte interessada deverá manifestar no tocante aos 

documentos de ID. 8336328 e 12132248. Intime-se. Às providências." 

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1026568-37.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL HENRIQUE CRUZ DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

LOURDES LINA FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

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, para cumprimento da decisão de ID 

12693005, impulsiono os autos para intimar a parte requerente a fim de, no 

prazo legal, declinar nos auto sua conta bancária, viabilizando a 

expedição do competente alvará eletrônico, sob pena de arquivamento 

dos autos. Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024726-22.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VALERIA DIAS CARDOSO (ADVOGADO(A))

MARIA DE LOURDES ALVES DA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1024726-22.2017.8.11.0041 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 

14183014 - "VISTOS, ETC. Analisando os autos, verifico a necessidade de 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, sejam acostados ao feito documentos 

que demonstrem a inexistência de bens a inventariar, sob pena de 

extinção da demanda, sem resolução do mérito, por ausência de 

interesse-adequação no manejo da presente, eis que ressai da certidão 

de óbito do extinto (ID. 9388544) que este deixou bens, situação que, se 

confirmada, inviabilizará o manejo de alvará judicial com fulcro na Lei nº. 

6.858, de 24 de novembro de 1.980. Intime-se. Às providências." 

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1020052-35.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. C. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. B. (ADVOGADO(A))

G. L. C. D. O. (REQUERIDO)

Y. D. S. F. (REQUERIDO)

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 1020052-35.2016.8.11.0041 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 

14884318 - "(...) Desta feita, declino da competência para conhecer da 

causa e apreciá-la e, por conseguinte, determino a remessa imediata dos 

autos ao d. Juízo competente. Ciência ao Ministério Público. Proceda-se 

com as baixas e anotações estilares. Expeça-se o necessário. Às 

providências." Cuiabá/MT, 28 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: 1035237-79.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

J. M. C. (ADVOGADO(A))

E. S. G. (ADVOGADO(A))

S. R. D. M. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. A. D. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1035237-79.2017.8.11.0041 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 

14681466 - "(...) ANTE O EXPOSTO, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Novo Código de Processo Civil, HOMOLOGO por sentença os termos do 

acordo de ID. 10940882, para que sejam produzidos seus jurídicos e 

legais efeitos e, por conseguinte, RECONHEÇO a união estável entre 

Sebastião Ricardo de Moura Brandão e Tatiane Alves da Silva a partir do 

ano de 2000, e a DECLARO DISSOLVIDA até 21/09/2017, bem assim 

quanto aos demais termos da avença. Por conseguinte, tendo em vista 

que os requerentes são beneficiários da justiça gratuita, com o trânsito em 

julgado desta sentença, promova-se as anotações, baixas necessárias e 

o arquivamento dos autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Ciência ao 

Ministério Público. Às providências." Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. 

Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1028810-66.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

L. W. F. (AUTOR(A))

M. A. J. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. D. S. (ADVOGADO(A))

E. L. M. F. (RÉU)

V. T. M. F. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1028810-66.2017.8.11.0041 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 

15566536 - "VISTOS, ETC. Considerando que o prazo vindicado para 

suspensão do processo transcorreu por inteiro, intime-se a parte autora 

para manifestar-se em prosseguimento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção. Às providências." Cuiabá/MT, 28 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: 1018597-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

I. E. D. S. J. (ADVOGADO(A))

A. K. D. S. S. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. V. D. S. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1018597-64.2018.8.11.0041 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 

15429583 - "(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, “b”, do 

CPC, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que surta seus efeitos jurídicos e 

legais, o acordo entabulado pelas partes em audiência (ID. 15084342) e, 

por conseguinte, JULGO E DECLARO EXTINTO o processo, com resolução 

de mérito. Defiro a expedição de ofício ao empregador do alimentante, para 

que este proceda ao desconto da pensão alimentícia na forma acordada, a 

ser depositado, na mesma data do pagamento dos vencimentos, na conta 
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da alimentada. Tendo em vista o acordo realizado, condeno as partes ao 

pagamento, pro rata, das despesas relativas as custas judiciais 

despendidas no presente processo, todavia, suspensa em decorrência da 

gratuidade que concedo a ambas as partes. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Decorrido o prazo recursal, proceda-se com as baixas e 

anotações estilares, em seguida arquivando-se o processo. Por fim, 

entendo que perdeu o objeto os embargos de declaração interpostos no 

ID. 14152652, razão pela qual deixo proceder com a sua análise." 

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente Carlos 

Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017322-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. B. (ADVOGADO(A))

A. F. D. C. F. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. D. A. S. (RÉU)

A. V. D. A. S. (RÉU)

W. G. D. C. (RÉU)

E. D. A. S. (RÉU)

E. D. A. S. M. (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 1017322-80.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 15527951, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

27/11/2018, às 17:00 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 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: 1025209-18.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH (ADVOGADO(A))

LEONEL DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA ALVES DIAS (RÉU)

M. E. S. S. (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ 1025209-18.2018.8.11.0041 Certifico que por 

meio desta faço a intimação da parte AUTORA, através de seu(sua)(s) 

advogado(a,s), via DJE, acerca da decisão de ID 14782011, bem como 

para comparecer à audiência de conciliação ali designada para o dia 

11/0/2018, às 16:00 horas, oportunidade em que deverá comparecer 

portando todos seus documentos pessoais e acompanhada de 

advogado(a)(s)/Defensor(a) Público, CIENTIFICANDO-A de que a 

audiência ora designada poderá dividir-se em tantas sessões quantas 

sejam necessárias para viabilizar a solução consensual (art. 696, do 

CPC). Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. Assinado eletronicamente 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1135841 Nr: 25507-95.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LASC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:10.661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISE FERNANDES BERGO - 

OAB:9675/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) KAMILA DE SOUZA 

COUTINHO, para devolução dos autos nº 25507-95.2016.811.0041, 

Protocolo 1135841, 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.: 728174 Nr: 24086-46.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMFC, EFXF, HLIFX

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JULIANA DE LUCCA 

CRUDO PHILIPPI, para devolução dos autos nº 24086-46.2011.811.0041, 

Protocolo 728174, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 424664 Nr: 8516-54.2010.811.0041

 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: MÁRCIA ANTONIA DIAS SPOSITO, LUIZ DE ARAÚJO 

LOUREIRO SPOSITO, ODETE APARECIDA BORGES DIAS, ADRIANA DIAS 

VIEIRA, FABIANO DIAS VIEIRA, ROSANA DIAS DUARTE, MARCELO DIAS 

VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ANTONIO DIAS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO AUGUSTO BORDONI 

MANZEPPI - OAB:9203/MT, ELSON DUQUES DOS SANTOS - 

OAB:14234, MONNY V. VENICIA AGUIAR SILVA - OAB:OAB/MT 6.976, 

VALÉRIA C. MUNHOZ VIVAN - OAB:5956

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON DUQUES DOS SANTOS 

- OAB:14234, VALÉRIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - OAB:5.956/MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

impulsiono os autos para intimar a Inventariante a fim de, no prazo de 30 

dias, retificar as primeiras declarações, na forma assinalada no julgamento 

do recurso de Agravo de Instrumento de fls. 607/612, bem como para se 

manifestar sobre a pretensão de fls. 610 e 614/615

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 176554 Nr: 24325-94.2004.811.0041

 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: NAZARENO MARTINS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DE ASSIS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIRIAM DA COSTA LIMA 

MENESES - OAB:5.763-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, 

tratando-se de feito sentenciado e com trânsito em julgado, carecendo 

apenas da retirada de documento já expedido, impulsiono os autos para 

intimar a parte NAZARENO MARTINS DA SILVA a fim de, em 5 (cinco) 

dias, comparecer na Secretaria do Juízo e retirar o respectivo documento, 

sob pena dele ser arquivado juntamente com o feito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 850775 Nr: 53797-28.2013.811.0041

 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: EDNA ROCHA DE ARAÚJO, ERMINIA ROCHA ROMERA, 
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EDNA ROCHA DE ARAÚJO, GABRIELA ROCHA ROMERA, LAERCIO 

ROMERA, LORIVAL ROMERA, JHULIANA LUZ ROMERA, LUCIANO 

ROMERA FILHO, SILVANA ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LUCIANO ROMERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA RIBEIRO - 

OAB:6.274, BENEDICTO MIGUEL CALIX FILHO Procurador do 

Munícipio - OAB:9192/MT, CELSO BARINI NETO - OAB:20133/MT, 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO CÍVEL - 

OAB:NUCLEO CÍVEL 1, DULCELY SILVA FRANCO - OAB:14.314, 

DULCELY SILVA FRANCO - OAB:OAB/MT 14.314, FABIANA CURI - 

OAB:5.038, FABIANO RABANEDA DOS SANTOS - OAB:12.945, FÁBIO 

ROGERIO DEL ARCO MACAGNAN - OAB:5.933 - B MT, FILIPE XAVIER 

RIBEIRO - OAB:19465/B, GINA CLÁUDIA AGUIAR - OAB:3.078, GISELLE 

FERREIRA VIEIRA - OAB:10.648/MT, GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11.001-A/MT, JAMILLE CLARA ALVES ADAMCZYK - 

OAB:13.494/MT, JULIANA MACHADO RIBEIRO - OAB:15581/MT, 

JULIANA ROSE ISHIKAWA - OAB:18.210, LUCILO DE FREITAS MACEDO 

FILHO - OAB:14415/MT, NEY ALVES DE ARRUDA - OAB:4021/MT, 

NPJ-UFMT - OAB:6274, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - OAB:, PAULO COSME 

DE FREITAS - OAB:3.739/MT, PAULO COSME DE FREITAS - OAB:3739, 

SILVANO MACEDO GALVÃO - OAB:4.699, VERA LÚCIA MARQUES 

LEITE - OAB:11.144, WELDER QUEIROZ DOS SANTOS -UFMT - 

OAB:11.711 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimado da decisão de fl. 170 via DJE nº 10324, de 

24/08/2018 e publicado no dia 27/08/2018, a Inventariante deixou 

transcorrer o prazo sem se manifestar.

Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, tendo 

em vista a avaliação de fl. 173/174, em cumprimento à referid adecisão, 

impulsiono os autos para intimar as partes (DJE e Defensoria), a fim de, no 

prazo comum de 20 dias, sobre ela se manifestar e, após, para irem ao 

Ministério Público e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

 Cod. Proc.: 735607 Nr: 31972-96.2011.811.0041

 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: REGIS MOTA GUIMARAES, LUIZ MAURO DUNCAN 

BOTELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOSE BOTELHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANIR MARCELO DE PIERI - 

OAB:5698-A, JOSÉ CARLOS RODRIGUES CALDAS - OAB:4.650/RJ, 

LEONARDO RODRIGUES CALDAS - OAB:113.756/RJ, LOURIVAL 

RIBEIRO FILHO - OAB:5.073/MT, NOILVIS KLEN RAMOS - OAB:OAB/MT 

13.100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 31972-96.2011 (Cód.735607)

VISTOS, ETC.

Analisando os autos, verifico que a venda do veículo inventariado já foi 

deferida, aguardando, para a expedição de alvará, apenas a avaliação do 

bem, a qual sobreveio aos autos.

Assim, expeça-se alvará, autorizando a inventariante a vender o 

automóvel Peugeot 206 SOLEIL, cor branca, gasolina, placa JFD4991/GO, 

Chassi 8AD2AN6A91W067364, ano/fabricação 2001/2001, por valor não 

inferior ao descrito na Tabela Fipe, devendo o produto da venda ser 

depositado na Conta Única do Poder Judiciário, com comprovação nos 

autos, sob pena de invalidação do negócio efetuado.

Comprovado o depósito, adotem-se as providências necessárias para a 

vinculação de valores a uma subconta do presente processo.

Lado outro, não existindo discordância nos autos no que atine a pretensão 

de retenção do saldo remanescente do Alvará Judicial expedido, no valor 

de R$5.102,74 a ser destinado à quitação parcial dos honorários 

advocatícios, autorizo a pretensão, todavia, deverá ser encartado ao feito 

o contrato correlato.

 Tangente à pretensão de fls. 385/394, manifeste-se a inventariante.

Por fim, concedo o prazo de 30 dias para que a inventariante cumpra o 

determinado no item ‘2’ da decisão de fls. 346/347.

Intimem-se.

Às providências.

Cuiabá/MT, 24 de agosto de 2018.

Elza Yara Ribeiro Sales Sansão

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alberto Pampado Neto

 Cod. Proc.: 1182644 Nr: 44688-82.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KVTDS, LGTDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MGDMJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE GABRIEL DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12941

 Vistos em correição.

 Trata-se de Cumprimento de Sentença, pelo rito do art. 528, do CPC, no 

qual o executado veio aos autos, às fls. 174/177, requerer a revogação 

do decreto de prisão, ante os pagamentos realizados em fevereiro/2017, 

no valor total de R$598,84.

 Ocorre que, os pagamentos informados pelo executado já foram abatidos 

do valor total da dívida, conforme consta claramente na tabela de cálculo 

de fls. 29/30.

Assim, falta ainda o pagamento débito constante nas fls. 29/30, mais as 

que se venceram no decorrer do processo, até a data do efetivo 

pagamento, conforme consta devidamente no mandado de prisão de fls. 

35.

Portanto, considerando que os pagamentos realizados pelo executado já 

foram abatidos na planilha de cálculo (fls. 29/30), e são apenas parciais, 

não elidindo a prisão , indefiro o pedido do executado e mantenho o 

decreto de prisão civil.

Assim, cumpra-se o mandado de prisão civil já expedido.

Fica o executado advertido que para revogar o decreto de prisão, deverá 

efetuar o pagamento do valor integral do débito, incluindo-se as parcelas 

que se vencerem no curso do processo até o dia do pagamento, ou 

comprovar que o fez, conforme dispõe o art. 528, §7º, do CPC.

Cumpra-se e intime-se.

Cuiabá, 27 de julho de 2017.

Alberto Pampado Neto

 Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1029565-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI LOPES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

MARIA DONIZETE VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Osvaldo Borges Aragão (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE CUIABÁ EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS 

PROCESSO Nº 1029565-56.2018.8.11.0041 ESPÉCIE: [Casamento] 

REQUERENTE: MARIA DONIZETE VIEIRA REQUERIDO: OSVALDO BORGES 

ARAGÃO CITANDO(A): OSVALDO BORGES ARAGÃO FINALIDADE: 

PROCEDER a CITAÇÃO da PARTE REQUERIDA, para que tome 

conhecimento da presente ação, bem como a sua INTIMAÇÃO para 

audiência de conciliação designada para o dia 29/11/2018, às 17:00 horas, 

oportunidade em que deverá comparecer portando todos seus 

documentos pessoais e acompanhada de advogado(a)(s)/Defensor(a) 

Público, CIENTIFICANDO-A de que a audiência ora designada poderá 

dividir-se em tantas sessões quantas sejam necessárias para viabilizar a 

solução consensual (art. 696, do CPC), bem como de que, não havendo 

acordo, a parte requerida poderá oferecer contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, a contar da audiência de conciliação ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição; ou ainda, do protocolo do pedido de 

cancelamento da audiência de conciliação apresentado pela parte 

requerida, quando ambas as partes manifestarem expressamente 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4o, inciso I e art. 335, 

do CPC), e que, não sendo contestada a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 
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autora (art. 344, do CPC). RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Ação de 

Conversão de Separação Judicial em Divórcio, na qual a autora afirma que 

se separou do requerido em 1986, que na união advieram três filhos, hoje 

maiores, e que ela, inclusive, já constituiu nova família, pelo que requer a 

mencionada conversão. DECISÃO/DESPACHO: ID 15511005 - "VISTOS, 

ETC. Inicialmente, vislumbro que a requerente realiza a juntada de petições 

em duplicidade e, até mesmo em triplicidade, o que apenas colabora para a 

avolumação desnecessária do processo virtual e, por consequência, 

compromete a sua célere tramitação. Necessário esclarecer ainda, que a 

Resolução nº. 03 de 12 de abril de 2018, a qual regulamenta o PJE, é 

hialina ao dispor que o peticionamento no processo virtual, inicial e 

intermediário, deve ser efetuado através do editor de texto OU pela 

inclusão de arquivo em ‘pdf’, logo, SUPLICA-SE que não seja efetuado 

pelos dois meios, devendo as partes cooperarem para a rápida solução do 

litígio, obrigação instituída pela Lei Processual de 2015, sob pena de 

indisponibilização de visualização, por este juízo, das peças e documentos 

repetidamente encartados ao feito. Prosseguindo, trata-se de pedido de 

Conversão da Separação em Divórcio interposta por Maria Donizete Vieira 

em face de Osvaldo Borges Aragão. Em decorrência, importante 

esclarecer que, de acordo com a exegese legal, as ações que versem 

sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união 

estável, filiação, alimentos e guarda de crianças e adolescentes, devem 

tramitar em segredo de justiça, conforme o art. 189, inciso II, do CPC/2015, 

de maneira que, ex vi legis, o presente deverá processar em segredo de 

justiça. De outro norte, relata a requerente que casou-se com o requerido 

em 27.12.1975, e dessa união adveio três filhos, todos maiores de idade e, 

desde o ano de 1986, está separada judicialmente do réu, em decorrência 

de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Colíder/MT, ID. 15169319. 

Afirma que está separada de fato do requerido há mais de 30 (trinta) anos 

e não tem notícias sobre o paradeiro do requerido há pelo menos 15 

(quinze) anos, razão pela qual requer a conversão da separação em 

divórcio. Por fim, requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

bem assim a citação do requerido mediante edital. É o Relatório. Decido. 

Vislumbro que a parte autora pretende a concessão da assistência 

judiciária gratuita, encartando aos autos declaração de hipossuficiência, e, 

por extrair-se dos documentos carreados que, a princípio, possui 

insuficiência de recursos para pagar as custas, demais despesas 

processuais e honorários de sucumbência, nos termos do art. 98 do 

CPC/2015, concedo-lhe o benefício pretendido. Outrossim, com fulcro no 

artigo 695 do NCPC, designo audiência de tentativa de conciliação para o 

dia 29 de novembro de 2018, às 17h00min. Cite-se o requerido e 

intimem-se as partes com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para 

que compareçam à audiência de conciliação supra designada, 

acompanhada de seu advogado/defensor público (art. 695, §§ 2º e 4º, 

ambos do CPC/2015). Ressalto que o mandado de citação deverá conter 

apenas os dados necessários à audiência e estar desacompanhado da 

petição inicial (art. 695, § 1º, do CPC/2015), bem assim a ressalva que a 

ausência injustificada da parte autora ou da parte requerida na audiência 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, nos termos do artigo 334, §8º, do referido diploma legal. De 

outro viés, caso não haja acordo entre as partes na audiência, passa-se a 

incidir as normas do procedimento comum, podendo a parte requerida 

apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a 

partir da realização da audiência ou do protocolo do pedido de 

cancelamento do ato, eventualmente apresentado pela requerida no lapso 

legal, tendo em vista que o autor manifestou o desinteresse em sua 

realização, além das advertências do artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil. De outro modo, constato que a requerente postulou a 

citação do requerido por edital, porquanto se encontra em lugar incerto e 

não sabido. No entanto, considerando que a citação por edital, apenas 

pode ser efetivada após realizadas tentativas para localização do 

envolvido, foi realizada pesquisa de endereço pelo SIEL, a fim de obter o 

atual paradeiro do requerido, sem sucesso, pois conforme extrato em 

encartado ao presente feito, o endereço do requerido não foi encontrado. 

Em decorrência, defiro a citação do requerido, por edital, com o prazo de 

30 (trinta) dias, para que tome conhecimento da ação e, compareça a 

aud i ê n c i a  s u p r a  d e s i g n a d a ,  a c o m p a n h a d o  d e  s e u s 

advogados/defensores públicos. Decorrendo o prazo assinalado e não 

sendo constituído advogado para promover a sua defesa, desde já, 

nomeio como curador especial o demandado citado por edital, nos termos 

do artigo 72, II, do Código de Processo Civil, a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, na pessoa da i. Defensora atuante nesta 

serventia, que deverá ter vistas dos autos para ciência da nomeação, bem 

assim para requerer o que entender de direito. Expeça-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, 

Carlos Henrique Saliés Ribeiro, Analista Judiciário, digitei. Cuiabá-MT, 28 de 

setembro de 2018 Assinado eletronicamente Carlos Henrique Saliés 

Ribeiros Gestor Judiciário

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1028576-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRANEIDE ALVES KARIMAE (IMPETRANTE)

MICHELLE PATRICIA DIAS GADEIA BOTELHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DELEGADO DA RECEITA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Vistos etc. Conforme 

se depreende dos autos, a parte autora pugna pela extinção e o 

arquivamento do presente feito (id. 15058356). Destarte, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos efeitos a desistência da ação formulada 

pela autora no id. 15058356, fazendo-o por sentença, nos termos do 

artigo 200, parágrafo único, do CPC e, por consequência, JULGO EXTINTO 

o presente feito, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 485, 

VIII, do mesmo diploma legal. Sem Custas processuais. Certifique-se, 

desde logo, o trânsito em julgado dessa decisão, após, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. 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: 1014320-73.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDES LOPES DA SILVA (AUTOR(A))

DENILSON NASSARDEN PAIVA 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 ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 
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momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003325-98.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO FRANCISCO DOS SANTOS (AUTOR(A))

GUSTAVO LIMA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BENVINDO ALONSO DE SOUZA (AUTOR(A))

BENEDITO RAMOS DE ARRUDA (AUTOR(A))

ADEMAR JERONIMO LOURENCO (AUTOR(A))

LUZIA DUARTE DA SILVA (AUTOR(A))

ADEMAR MARTINS DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

JOSE FRANCISCO REGIS (AUTOR(A))

ELSINO JOSE DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

LERIANO RIBEIRO DE QUEIROZ (AUTOR(A))

JUSCELINO ALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

NILZA SATURNINA DA CONCEICAO SANTOS (AUTOR(A))

RENATO DA SILVA AMORIM (AUTOR(A))

ORSIDON NUNES DE ANDRADE (AUTOR(A))

SEBASTIAO JOSE DOS REIS (AUTOR(A))

NILTON ROSA DOS SANTOS (AUTOR(A))

TEREZA AGOSTINHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado pelos Requerentes, com exceção de Leriano Ribeiro de Queiroz 

e Orsidon Nunes de Andrade, na presente ação, e, em consequência 

resolvo o mérito com fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, para CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual 

percentual devido a título de URV, devendo tal valor ser apurado em 

liquidação de sentença, observando-se o índice de até 11,98%, nos 

moldes previstos na Lei 8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser 

descontada a contribuição previdenciária e imposto de renda, 

observando-se ainda a prescrição das parcelas vencidas antes do 

quinquênio que antecedeu à propositura deste feito. Ademais, a incidência 

da perda apurada recairá sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no período, a qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), 

gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício assegurado em 

decorrência de lei. Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E 

(Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta 

data, e os juros moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo 

com os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno 

o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, 

de fixar neste momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II 

do art. 85 do CPC. No que concerne os Autores Leriano Ribeiro de Queiroz 

e Orsidon Nunes de Andrade, JULGO IMPROCEDENTE seus pedidos, em 

razão da ausência de demonstração de prejuízo obtido, por conseguinte, 

resolvo o mérito com fundamento, nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil. Condeno-os, ainda, no pagamento dos honorários 

advocatícios, estes que fico em 10% (dez por cento), do valor da causa, 

nos termos do arito 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. Não havendo 

recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, para reexame 

necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi exarado na 

Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 0504793-91.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNILDO LOPES MENDES (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017072-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ROSELI DE FATIMA MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 
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para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006193-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

TATIANA FATIMA DE ROMA SANTANA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004652-78.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA MEDEIROS (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017362-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

ODAIR JOSE BARLETA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1015713-33.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR (ADVOGADO(A))

DOUGLAS MENDONCA GARIN (REQUERENTE)

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 da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 
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título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009002-12.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

LUZIA DE ARAUJO LOPO (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006072-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA GAIVA FREIRE (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013643-43.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLARA MARIA BORGES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1013380-11.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARA ALICE NOGUEIRA PERES LOURENCAO (AUTOR(A))

RUTE DE LAET E SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1007951-63.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO (ADVOGADO(A))

ANELYSE DUARTE BRANDAO SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001790-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

IVONETE MONTEIRO DOS REIS E SILVA (AUTOR(A))

JUSCELINO DIAS DE MOURA (AUTOR(A))

CRISTINA PAULA PALUDO (AUTOR(A))

EDMILSON MARQUES DE MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pelas partes autoras no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1008170-76.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OCTAVIANO CALMON NETTO (ADVOGADO(A))

BENEDITO PEDRO DA CUNHA ALEXANDRE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Vistos, etc. Conforme 

se depreende dos autos o exequente manifestou pela desistência da ação 

(Id. 4856908). A faculdade de desistir da execução é assegurada ao 

credor pelo art. 775, do Código de Processo Civil. Diante do exposto, 

homologo por sentença a desistência da ação executiva e JULGO 

EXTINTO o processo, nos termos do artigo 925 do Código de Processo 

Civil. Sem custas. Após o trânsito em julgado e pagas as custas, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015542-42.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA NIEDERLE (ADVOGADO(A))

ILDERVAN DE OLIVEIRA BARROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004812-69.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARISTELA ALEXANDRIA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (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 ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019376-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LIGIA LEITE DOS REIS (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO (ADVOGADO(A))

DIVALMO PEREIRA MENDONCA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal CNPJ - 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

morat´roios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

pficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação 

dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1016272-87.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE DE MELO SILVA MONTI (IMPETRANTE)

LIDIANNE SANTI DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do M. BENZ 

C180K de Placa KAK6889, ano 2006, modelo 2006, RENAVAM 

00885567064 e CHASSI WDBRF46W76A887803, independentemente do 

pagamento das multas indicadas nos autos. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 
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Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1007642-42.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HENRIQUELE BARBOSA CAMELO (AUTOR(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI (ADVOGADO(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000100-36.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA DE CASTRO (AUTOR(A))

NILTON LUIS FERREIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015045-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI ROBERTO DA ROSA - ME (IMPETRANTE)

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Ante ao exposto, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro nos 

artigos 485, I, e 330 ambos do CPC, bem como art. 10 da Lei nº 

12.016/2009, por conseguinte, revogo a liminar outrora deferida. Sem 

custas e honorários advocatícios, conforme art. 25 da Lei 12.016/09 e 

Súmulas 512 do STF e 105 STJ. Desnecessário o reexame necessário, 

inteligência do §1, do art. 14 da Lei nº 12.016/09. Preclusas as vias 

recursais, pagas as custas e inexistindo requerimento para cumprimento 

deste comando judicial no prazo legal, arquive-se mediante as baixas e 

anotações de estilo. 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: 1018831-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

JUCILENE FATIMA CARDOZO DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 
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Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003280-60.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO SALES DE FREITAS (ADVOGADO(A))

ANTONIO CESAR MARCOSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1013175-79.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAIS DE SOUZA OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

NELSON EDUARDO BASSO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do CHEVROLET 

CLASSIC LS, Placa NTZ9317, ano 2010, modelo 2011, RENAVAM 

00226520021 e CHASSI 9BGSU19F0BB149197, independentemente do 

pagamento das multas indicadas nos autos. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1018604-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO APARECIDO DOS SANTOS (IMPETRANTE)

ADRIANA DO CARMO COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (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 da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Ante ao exposto, pelas 

razões já expendidas neste decisum, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso III e §1º do CPC, 

fazendo-o por sentença nos termos do artigo 354 do citado diploma legal. 

Sem custas e honorários advocatícios. Preclusas as vias recursais, 

arquive-se o presente feito, mediante as cautelas de estilo. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1018823-40.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JACKSON PELLIZZARI (ADVOGADO(A))

MARA SANTANA DA SILVA (AUTOR(A))

ANTONIO CARLOS REZENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 
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490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018862-37.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

LILIANE DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022100-64.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER CARLOS CARDOSO NASCIMENTO (AUTOR(A))

AIRTES MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

MARIA LUCIA SILVERIO RIBEIRO (AUTOR(A))

RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDA QUINTINO FERREIRA (AUTOR(A))

SERGIO TAVARES CRECCA (AUTOR(A))

LEDIANA MORAES DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

ELYDIO JOSE MERIGHI (AUTOR(A))

ISTER FONTE NASCIMENTO (AUTOR(A))

CLAUDIO DA SILVA MENDONCA (AUTOR(A))

NATALINA MARIA DE FIGUEIREDO (AUTOR(A))

SIMONE DO NASCIMENTO CARVALHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e no que foi 

exarado na Súmula 490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017140-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO LIMA FAGUNDES (AUTOR(A))

CLAUDIA MACIEL SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC, e da Súmula 

490, do Superior Tribunal de Justiça. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011400-29.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ROSEMEIRE SILVA CAMARGO BRITO (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 
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acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. 

P.I.C.OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004821-65.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

ELISABETE MOREIRA 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 sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001722-53.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANA SILVA ALVES (IMPETRANTE)

HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

VW/GOL 1.0 G IV, ano 2011, modelo 2012, cor BRANCA, placa AUC 6675, 

Renavam 00332305503 ,  Chass i  9BWAA05W7CP000626 , 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1010800-08.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

SOLANGE DA SILVA LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008681-74.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

MARLENE GONZAGA DE ARRUDA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1005012-76.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE MORAES PEREIRA LEITE (ADVOGADO(A))

MESSIAS ROCHA NUNES FILHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

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 MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1005012-76.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Valor causa: $1,000.00; Requerente: 

IMPETRANTE: MESSIAS ROCHA NUNES FILHO Requerido: IMPETRADO: 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para ciência da sentença proferida nos 

autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada, cuja parte dispositiva segue, abaixo, transcrita: SENTENÇA: 

Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO 

EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar 

anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o 

licenciamento do veículo marca/modelo FOX 1.0, placa NPN6131, ano 

2013/2014, Renavam 00663934915, Chassi 9BWAA45Z3E4093893, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 27 de setembro de 

2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. 

Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506 - TELEFONE: ( 

65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006892-06.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

CELINA FARIAS LAGES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (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 da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

FIAT/UNO WAY 1.0, ano 2012 modelo 2013, cor AZUL, placas OBD 2980, 

Renavam 490116330, Chassi 9BD195162D0400240, independentemente 

do pagamento das multas indicadas nos autos. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O 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: 1006121-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

APOLONIO DIAS DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 
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DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1034222-75.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

CLAIR CORREA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, ao contrário do que foi posto em sede liminar 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

IMP/GM SILVERADO TURBO, placa JYV 8207, cor VERMELHA, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1009370-21.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIDIO SILVA LARA (AUTOR(A))

LUISA SOUZA XAVIER (AUTOR(A))

MARIA ADELINA DA COSTA (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

IVAN RODRIGUES DE LIMA (AUTOR(A))

JOSE CARLOS FOSENCA DA SILVA (AUTOR(A))

NILO RODRIGUES DE SOUZA (AUTOR(A))

ZENILDE DOS SANTOS VIEIRA (AUTOR(A))

MARIA DO BOM DESPACHO PEIXOTO DA SILVA (AUTOR(A))

MILTON SERGIO HASIMOTO DOS SANTOS (AUTOR(A))

NELIA ALIPIA CORREA MALHEIROS (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pelos autores no período, a qualquer 

título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina e 

qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017691-45.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

DILCE CATARINA MATOS MEDEIROS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002207-19.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

JOSE LAERTES ROSSEGALLI (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo VW 

SAVEIRO, ano 2011/2012, placa EYX 8041, independentemente do 

pagamento das multas indicadas nos autos. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. 
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OBSERVAÇÃO: O 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: 1020361-56.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IZABEL PENHA DOS SANTOS (AUTOR(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1035554-77.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ALETEIA DE FATIMA NEGRAO MARCELO (IMPETRANTE)

Márcio José Negrão Marcelo (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PREFEITO DO MUNICIPIO DE CUIABÁ (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo KIA 

SOUL EX 1.6 FF MT, ano 2010, modelo 2011, cor PRETA, Renavam 

0033592790, placa NPG 9623/MT, independentemente do pagamento das 

multas indicadas nos autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1001416-50.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE LAURA PIRES NASSARDEN (IMPETRANTE)

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Cuiaba Prefeitura Municipal (IMPETRADO)

SEMOB - SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE 

CUIABÁ (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 da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo 

HYUNDAI HB20 1.0, placa OBR4475, Chassi nº 9BHBG41CAEP155048, e 

Renavam nº 592835847, independentemente do pagamento das multas 

indicadas nos autos, devendo, ser excluído, também, o Sr. Secretário da 

Secretaria de Mobilidade Urbana do polo passivo da demanda. Processo 

sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal 

Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, 

da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de 

acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1001871-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Itamar Lima da Silva (ADVOGADO(A))

DIRCE DA SILVA CARMIN (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

marca/modelo HONDA/BIZ 125 ES 2014/2015, placa QBN 7229, Renavam 

1022849635, independentemente do pagamento das multas indicadas nos 

autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1004223-14.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:
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JOELSON ALMEIDA CUIABANO (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004233-58.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA HYGINO DE MIRANDA CORREA (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Posto isso, e pelo mais 

que nos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido 

elencado na presente ação, e em consequência resolvo o mérito com 

fundamento no que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil, para 

CONDENAR o requerido ao pagamento de eventual percentual devido a 

título de URV, devendo tal valor ser apurado em liquidação de sentença, 

observando-se o índice de até 11,98%, nos moldes previstos na Lei 

8.880/94, sobre a monta encontrada deverá ser descontada a 

contribuição previdenciária e imposto de renda, observando-se ainda a 

prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu à 

propositura deste feito. Ademais, a incidência da perda apurada recairá 

sobre todas as verbas percebidas pela parte autora no período, a 

qualquer título, inclusive férias (terço constitucional), gratificação natalina 

e qualquer vantagem ou benefício assegurado em decorrência de lei. 

Quanto à correção monetária, aplicar-se-á o IPCA-E (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial) [3], desde esta data, e os juros 

moratórios serão devidos a partir da citação, de acordo com os índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 

poupança, conforme os termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação dada pela Lei nº 11.960/09. Sem custas. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios, deixando, contudo, de fixar neste 

momento o percentual da condenação, nos termos do §4º, II do art. 85 do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. TJ/MT, 

para reexame necessário, nos termos do art. 496, I, do CPC. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006887-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARYANNE OLIVEIRA DOS SANTOS (IMPETRANTE)

TERTULIANO OJEDA TORRILHAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

marca/modelo HYUNDAI HB20 1.6, ano/modelo 2013/2014, cor BRANCA, 

Chassi 9BHBG51DAEP106964, Renavam 00544607376, placa OAQ 6042, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1003326-83.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO (ADVOGADO(A))

RODOLFO LUIZ DE ALVARENGA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO CNPJ - 02.872.448/0001-20 

(REPRESENTANTE)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando o que foi posto em sede liminar 

para que a Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo 

CHEVROLET/S10 DD2A, cor PRETA, Carroceria Aberta/Cabine Dupla, 

Chassi 9BG148L0EC412960, placa OBB 4276, Renavam 00596853327, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1006221-80.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 276 de 620



ANTONIO MARCIO RODRIGUES MOREIRA (ADVOGADO(A))

FERNANDO FERREIRA NUNES (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1006221-80.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Valor causa: $1,000.00; Requerente: 

IMPETRANTE: FERNANDO FERREIRA NUNES Requerido: IMPETRADO: 

ARNON OSNY MENDES LUCAS PRESIDENTE DO DETRAN/MT FINALIDADE: 

O presente expediente tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria 

para ciência da sentença proferida nos autos do processo acima 

identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte dispositiva 

segue, abaixo, transcrita: SENTENÇA: Diante do exposto, CONCEDO 

PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, 

com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo HONDA/CG 

TITAN 150 FAN ESI, fabricação/modelo 2011/2011, cor PRETA, placa NUB 

0365, Renavam 344904520, Chassi 9C2KC1670BR599557, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 27 de setembro de 

2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. 

Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506 - TELEFONE: ( 

65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1008928-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ARRUDA DE LEMOS (ADVOGADO(A))

ADEMIR BORCK DE SOUZA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DETRAN MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, revogando a liminar, para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo GM/CELTA 1.0 LT 

(NACIONAL), placa QBN 3177, Renavam 1026355416, cor BRANCA, 

Fabricação/Modelo 2014/2015, independentemente do pagamento das 

multas indicadas nos autos, bem como, que não proceda ao leilão do 

referido veículo. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 

512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, 

bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A 

presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1035825-86.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO (ADVOGADO(A))

MARCELO JOVENTINO COELHO (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (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 da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo MERCEDES 

BENZ C180 CGI, ano 2011/2012, placa OAS 9800, Renavam 00333520670, 

independentemente das multas indicadas na inicial. Processo sem custas 

e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 

do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. 

P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1002713-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ EDUARDO GONCALVES HENSI (IMPETRANTE)

ERIC FERNANDO DA CRUZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Diretor Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

HONDA/CIVIC LXS FLEX, placa KAM 2971, Renavam 120064049, Chassi 

93HFA65308Z270654, cor PRATA, independentemente do pagamento das 

multas indicadas nos autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1003873-26.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE NASCIMENTO DE SOUZA POLAK (ADVOGADO(A))

DURLICOUROS IND E COM DE COUROS, EXP E IMPORTACAO LTDA 

(IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE FESCALIZAÇÃO DA SEFAZ/MT 

(IMPETRADO)
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SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

ESTADO DA FAZENDA (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA: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. OBSERVAÇÃO: O 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: 1005076-52.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA MARIA MOTA LEITE (IMPETRANTE)

RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA CABRAL (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (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 da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

RENAULT/SANDERO EXPR 10, placa QBT 4952, Renavam 01114771896, 

Chassi 93Y5SRF84HJ777534, independentemente do pagamento das 

multas indicadas nos autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1005007-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANJOS MARTINS E ANJOS DA COSTA LTDA - EPP (IMPETRANTE)

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (IMPETRADO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (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 da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento dos veículos 

VW/VOYAGE TL MA, placa QBX 6589, ano 2016/2016, Renavam 

01066745789, e demais, independentemente do pagamento das multas 

indicadas nos autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º 

da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1007804-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORACILDA PINHEIRO DA MATA E SILVA (IMPETRANTE)

LUAN SARTORI DE LARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO FRANÇA CABRAL (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (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 da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo TOYOTA/ETIOS 

SEDAN, cor BRANCA, placa OBI 9272, Chassi 9BRB29BT3H2128336, 

Renavam 1092679186, independentemente das multas indicadas na inicial. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1010145-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA (ADVOGADO(A))

ADRIANO MOREIRA DE PAULA (IMPETRANTE)

ADRIANO LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - ME (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento dos veículos 

CHEVROLET/ONIX 10MT JOYE, placa QCB 3103, ano 2017/2018, Renavam 

01130018293 e dos outros 6 (seis) automóveis, independentemente do 

pagamento das multas indicadas nos autos. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o disposto 

no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de 

jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. P.I.C. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007587-23.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JOAO DA SILVEIRA (IMPETRANTE)

MARCELO FALCAO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

Processo: Processo: 1007587-23.2018.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

MANDADO DE SEGURANÇA (120) Valor causa: $1,000.00; Requerente: 

IMPETRANTE: FABIO JOAO DA SILVEIRA Requerido: IMPETRADO: 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT FINALIDADE: O presente expediente tem por 

finalidade a intimação de Vossa Senhoria para ciência da sentença 

proferida nos autos do processo acima identificado, em trâmite nesta vara 

especializada, cuja parte dispositiva segue, abaixo, transcrita: 

SENTENÇA:Diante do exposto, CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA 

e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a 

liminar anteriormente deferida para que a Autoridade Impetrada proceda o 

licenciamento dos veículos HONDA CIVIC LXS, placa NRS 1053, Renavam 

00464183383, Chassi 93HFB2530CZ213534, ano/modelo 2012/2012, e 

demais, independentemente do pagamento das multas indicadas nos 

autos. Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como 

do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente 

sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima 

mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou 

não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, 

consignado as nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Expedido por 

Ordem do MM. Juiz desta vara especializada. Cuiabá, 28 de setembro de 

2018 Gestor(a) Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO 1ª VARA 

ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. 

Milton Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: 

Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506 - TELEFONE: ( 

65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1012560-21.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KAMYLLA KAROLLINA DE OLIVEIRA E NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

CLAUDEMI FERREIRA BARBOSA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO ESTADUAL DO 

ESTA DO DE MATO GROSO (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 da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

marca/modelo TOYOTA/ETIOS SD X, cor PRATA, placa OBN 6213, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1027746-21.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

TIAGO DE OLIVEIRA FERREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida 

para que a Autoridade Impetrada proceda o licenciamento do veículo 

marca/modelo TOYOTA/ETIOS SD X, cor PRATA, placa OBN 6213, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos. 

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, 

de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está 

sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso 

voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as 

nossas homenagens. P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1008901-04.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (ADVOGADO(A))

CLARIANNA MARQUES DE ARRUDA E SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO/ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente deferida para que a 

Autoridade Impetrada proceda ao licenciamento do veículo FIAT/UNO, cor 

BRANCA, placa OBS 0633, Chassi 9BD195162E0566207, 

independentemente das multas indicadas na inicial. Processo sem custas 

e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 

do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. 

P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1000352-05.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA (IMPETRANTE)

ricardo oliveira lopes (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 
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parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

CONCEDO PARCIALMENTE A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente 

mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, revogando a liminar, para que a Autoridade 

Impetrada proceda o licenciamento do veículo GM/S-10 DE LUXE 2.8 D 

4X4, placa BAR 2309, cor PRATA, Renavam 00748128190, 

independentemente do pagamento das multas indicadas nos autos, bem 

como, que não proceda ao leilão do referido veículo. Processo sem custas 

e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 

do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição 

do Estado de Mato Grosso. A presente sentença, de acordo com o 

disposto no art. 14, §1º da Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo 

grau de jurisdição. Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, consignado as nossas homenagens. 

P.I.C. OBSERVAÇÃO: O 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: 1003594-69.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO JUNIOR ROSA DE ABREU (IMPETRANTE)

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para ciência da sentença proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue, a seguir, transcrita. SENTENÇA:Diante do exposto, 

DENEGO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o presente mandamus, sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo 

Civil, revogando a liminar anteriormente deferida. Processo sem custas e 

honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do 

Estado de Mato Grosso. 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: 1016794-17.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO JOAQUIM DOS SANTOS (AUTOR(A))

MARCOS VINICIUS SILVERIO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para 

apresentar contrarrazões no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029696-31.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO (ADVOGADO(A))

VANAIR MARIA DA ROCHA DUARTE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Inicialmente 

defiro os benefícios da AJG, pleiteados na exordial. A tutela de urgência 

foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, 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.” (grifamos). Conquanto, conjecturo que não é caso de 

deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos 

de convicção apresentados no presente momento processual pela 

requerente não demonstra a probabilidade do direito, especialmente, 

porque os laudos apresentados que em tese comprovam a incapacidade 

foram produzidos de forma unilateral, sem o devido contraditório. Com 

efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos presentes 

autos, infere-se imprescindível a realização de perícia médica para 

aferição da(s) moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s). 

Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Para 

tanto, NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

podendo ser encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de 

Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - 

MT, Tel.: 99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. DESIGNO para o dia 13.12.2018 às 12:40 horas a 

realização da perícia nas dependências do consultório do perito supra 

mencionado, devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a 

intimação para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ). Nos termos do 

artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova cabendo ao INSS produzir 

a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais[1]) os 

honorários periciais, que serão desde já antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo judicial. 

Aportado o laudo aos autos, cite-se a parte requerida para contestar a 

ação no prazo de 15 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), prazo em 

que a autarquia também deverá se manifestar quanto à perícia realizada e 

juntar ao feito cópia do processo administrativo (incluindo eventuais 

perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias médicas realizadas, conforme art. 1°, II e IV, da 

Recomendação Conjunta n. 01/2015 do CNJ. Contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 

CPC). Alfim, tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031209-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ENOILTON MIRANDA BARBOSA (AUTOR(A))

RERISON RODRIGO BABORA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Inicialmente 

defiro os benefícios da AJG, pleiteados na exordial. A tutela de urgência 

foi inserida no art. 300, do CPC, e será concedida quando houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo, 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.” (grifamos). Conquanto, conjecturo que não é caso de 

deferimento do adiantamento pretendido, considerando que os elementos 

de convicção apresentados no presente momento processual pelo 

requerente não demonstra a probabilidade do direito, especialmente, 
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porque os laudos apresentados que em tese comprovam a incapacidade 

foram produzidos de forma unilateral, sem o devido contraditório. Com 

efeito, considerando os elementos de cognição existentes nos presentes 

autos, infere-se imprescindível a realização de perícia médica para 

aferição da(s) moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s). 

Deste modo, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela de urgência. Para 

tanto, NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, 

podendo ser encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de 

Melgaço n. 2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - 

MT, Tel.: 99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente 

de compromisso. DESIGNO para o dia 13.12.2018 às 12:40 horas a 

realização da perícia nas dependências do consultório do perito supra 

mencionado, devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a 

intimação para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ). Nos termos do 

artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova cabendo ao INSS produzir 

a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais[1]) os 

honorários periciais, que serão desde já antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo judicial. 

Aportado o laudo aos autos, cite-se a parte requerida para contestar a 

ação no prazo de 15 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), prazo em 

que a autarquia também deverá se manifestar quanto à perícia realizada e 

juntar ao feito cópia do processo administrativo (incluindo eventuais 

perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias médicas realizadas, conforme art. 1°, II e IV, da 

Recomendação Conjunta n. 01/2015 do CNJ. Contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 

CPC). Alfim, tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1031959-36.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO LIMA GONCALVES (AUTOR(A))

CAIO MELLI ARISI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. Inicialmente 

defiro os benefícios da AJG, pleiteados na exordial. Considerando os 

elementos de cognição existentes nos presentes autos, infere-se 

imprescindível a realização de perícia médica para aferição da(s) 

moléstia(s) e da(s) limitação(ões) dela(s) decorrente(s). Deste modo, 

NOMEIO como perito médico o DR. JOÃO LEOPOLDO BAÇAN, podendo ser 

encontrado no seu consultório localizado na Rua barão de Melgaço n. 

2754, edifício work tower, 9º andar, sala 908, centro, Cuiabá - MT, Tel.: 

99601-1639, que servirá escrupulosamente, independentemente de 

compromisso. DESIGNO para o dia 17.12.2018 às 12:40 horas a realização 

da perícia nas dependências do consultório do perito supra mencionado, 

devendo a secretaria desta unidade judiciaria providenciar a intimação 

para comparecimento, com tempo suficientemente hábil, a parte 

requerente e seu (sua) advogado (a) e o INSS, devendo a pessoa 

periciada ou seu representante legal ser advertida de que deverá trazer 

todos os documentos médicos necessários à clara compreensão do 

histórico e quadro clínico passado e atual de sua moléstia (exames, 

laudos, atestados, etc.). Intimem-se as partes para indicar assistentes 

técnicos, bem como para formularem quesitos, em 15 (quinze) dias, (CPC, 

art. 465, §1º, I e II ). Posteriormente, intime-se o perito a apresentar o laudo 

em cartório, no prazo de 30 (trinta) dias, mediante a fiel observância ao 

estabelecido no artigo 473, do CPC . Os assistentes técnicos oferecerão 

seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as 

partes da apresentação do laudo (CPC, art. 477, §1º ). Nos termos do 

artigo 373, §1° do CPC, inverto o ônus da prova cabendo ao INSS produzir 

a perícia, uma vez que a parte autora é beneficiária da gratuidade da 

justiça, acarretando uma excessiva dificuldade em cumprir o encargo. 

Desta forma, com fundamento na Resolução n. 232/2016 do Conselho 

Nacional de Justiça, FIXO em R$ 390,00 (trezentos e noventa reais[1]) os 

honorários periciais, que serão desde já antecipados pelo INSS, com 

fulcro no artigo 8°, §2°, da Lei 8.620/93. Intime-se o INSS, para que, no 

prazo de 10 (dez) dias, efetue o depósito dos valores dos honorários, que 

deverá ser levantado pelo perito, após a entrega do laudo judicial. 

Aportado o laudo aos autos, cite-se a parte requerida para contestar a 

ação no prazo de 15 dias (arts. 183, 335 e seguintes do CPC), prazo em 

que a autarquia também deverá se manifestar quanto à perícia realizada e 

juntar ao feito cópia do processo administrativo (incluindo eventuais 

perícias administrativas) e/ou informes dos sistemas informatizados 

relacionados às perícias médicas realizadas, conforme art. 1°, II e IV, da 

Recomendação Conjunta n. 01/2015 do CNJ. Contestada a ação, intime-se 

a parte requerente para impugnação no prazo de 15 dias (arts. 350 e 351 

CPC). Alfim, tendo em vista o Ofício-Circular AGU/PF-MT/DPREV n° 

01/2016, no qual a Advocacia Geral da União em Mato Grosso registra 

expressamente, em nome das entidades que representa, que não possui 

interesse na composição consensual por meio da audiência de que trata o 

art. 334 do CPC/2015, deixo de determinar a designação de audiência de 

conciliação. Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032371-64.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PINHEIRO ALENCAR (ADVOGADO(A))

WINSTON KNEIPP DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA a cerca da 

decisão proferida nos autos, a seguir transcrita: Vistos etc. De acordo 

com o art. 96, inciso I, alínea “g”, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso compete privativamente ao Tribunal de Justiça, julgar originalmente 

mandado de segurança e o habeas data, contra atos do Governador do 

Estado, da Mesa da Assembleia Legislativa, do próprio Tribunal de Justiça, 

do Tribunal de Contas, dos Secretários de Estado, do Procurador-Geral de 

Justiça, do Procurador-Geral do Estado e do Defensor Público Geral, do 

Comandante-Geral da Polícia Militar e do Diretor-Geral da Polícia Civil. Desta 

forma, considerando que a autoridade coatora do presente mandamus é o 

Secretário Estadual do Meio Ambiente do Mato Grosso, determino a 

remessa dos presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para processar e julgar a presente ação, consignando as 

nossas homenagens. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031904-85.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MIX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA (IMPETRANTE)

HELIO PASSADORE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ilmo. Sr. Superintendente Adjunto de Fiscalização da Secretaria do Estado 

de Fazenda (IMPETRADO)
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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: Ante o 

exposto, INDEFIRO a liminar pleiteada na exordial. Notifique-se a autoridade 

coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº. 12.016/2009), devendo ser 

cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº. 12.016/2009. Após, 

remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, também pelo 

prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, 

com ou sem o parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, 

parágrafo único). Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032395-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

INDUSTRIAL MADEIRAS EIRELI (IMPETRANTE)

ELISSANDRA MARIAMA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE - SEFAZ (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isso, CONCEDO PARCIALMENTE A LIMINAR, via de consequência, 

determino que a autoridade coatora reative a inscrição estadual da 

impetrante, sob pena de responder pelo crime de desobediência . 

Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar 

as informações que entender conveniente (art. 7º, I, da Lei nº 

12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei 

nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante do 

Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei nº 

12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham conclusos 

para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032580-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (IMPETRANTE)

ELENICE SCHMIDT BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Isto 

posto, consoante fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A 

LIMINAR vindicada para o fim de determinar que a autoridade indigitada 

coatora proceda ao imediato licenciamento do veículo GM/S10 2.8 D, Placa 

KEH819, Ano/Modelo 2001/2001, Cor PRETA, Renavam 00756079845 e 

Chassi 9BG138AC01C418129, de propriedade do Impetrante, sem a 

exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. 

Ressalto que, esta decisão não restringe a não liberação do licenciamento 

caso haja outras pendências administrativas, tais como, IPVA, 

Licenciamento e DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a 

segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado 

sobre a presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo 

ingresse no feito (art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os 

autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1059650 Nr: 50871-06.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HUGO FRANCO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI COSTA TAKAKI - 

OAB:12.981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS - PROC DO ESTADO - OAB:7718-B/MT

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 357728 Nr: 28121-54.2008.811.0041

 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: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NATURAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA DE INF. DE NOTA 

FISCAL DE ENT. DA SUP. ADJ. DE INF. TRIBUT., GERENTE DE CONTA 

CORRENTE FISCAL DA SUPERINT. DE ANÁLISE RECEITA PUBL. 

SEFAZ/MT, AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO CARRIJO FREITAS - 

OAB:11.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JENZ PROCHNOW JUNIOR 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:5432/B, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO - OAB:PGE

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WILLIAN MARQUES 

SOLANO ROSA, para devolução dos autos nº 28121-54.2008.811.0041, 

Protocolo 357728, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 748619 Nr: 286-52.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jhoelson Marcos Ehret

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO SALES VIEIRA - 

OAB:11.663/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINA MACEDO 

GONÇALVES - OAB:505/MT

 Autos n.º 748619 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Ante a concordância da parte autora (fl. 246/247) aos cálculos 

apresentados pela parte devedora, HOMOLOGO os cálculos constante de 

fls. 243/244v e, nos moldes do art. 535, §3º, do CPC , DETERMINO a 

expedição do competente RPV de acordo com o Provimento nº 

11/2017-CM.

Após, arquivem-se, mediante as cautelas de estilo.
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Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 868655 Nr: 8480-70.2014.811.0041

 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: LEONARDO DORNELLAS EDDINO, SINDIFISCO 

SINDICATO DOS FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, 

RICARDO BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT, DORIANE J. PSENDZIUK CARVALHO - OAB:OAB/MT 

5.262, JOSIELLEN THAYANE MATOS DA SILVA - OAB:20.406 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Autos n.º 868655 – Procedimento ordinário

 Vistos etc.

Cuida-se de procedimento ordinário movido por LEONARDO DORNELLAS 

EDDINO em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos qualificados, 

pelos fatos e fundamentos jurídicos aduzidos na exordial.

É o relato do necessário.

 DECIDO:

Compulsando os autos observo que a parte requerente, renuncia à 

pretensão formulada à fl. 146, tendo em seguida, o requerido à fl. 147, 

anuído ao pedido.

 Dispõe o art. 487, III, “c”, do CPC, que:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

c) a renúncia à pretensão formulada na ação ou na reconvenção.”

Em relação à renúncia, os autores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de 

Andrade Nery esclarecem:

 V: 14. Renúncia ao direito sobre que se funda a ação. Ato privativo do 

autor, implica a disponibilidade do direito deduzido em juízo, 

impossibilitando o autor de repropor ação pleiteando o direito a que 

renunciou. Somente pode ser objeto de renúncia o direito disponível (in, 

Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9. ed. rev. 

atual. ampl. - São Paulo : Revista dos Tribunais, 2006. p. 448)

 Assim, a renúncia à pretensão formulada na ação, deve ser julgada com 

resolução de mérito.

 Portanto, tratando-se de direito disponível, a renúncia ao direito sobre o 

qual se funda ação constitui faculdade, cujo exercido independente de 

concordância do outro litigante.

 Ante ao exposto, HOMOLOGO a renúncia à pretensão formulada na ação, 

manifestada pela parte autora e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, III, “c”, do 

CPC.

Condeno o requerente ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como, ao pagamento dos honorários advocatícios, que 

fixo em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, com 

fulcro no art. 85 do CPC.

Transitada em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 429830 Nr: 10870-52.2010.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMA MARIA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10603/MT, NEULA DE 

FÁTIMA MIRANDA - OAB:6553/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial, EXTINGUINDO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, fincado no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, para o fim de condenar o Requerido a revisar o valor da pensão por 

morte recebida ela autora, correspondendo à totalidade da remuneração 

percebida pelo servidor falecido, se estivesse vivo. Registro que a revisão 

do benefício previdenciário é devida a contar dos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento da demanda .As parcelas atrasadas, não atingidas pela 

prescrição quinquenal, serão apuradas em liquidação de sentença, com a 

incidência dos índices da seguinte forma:1)No que tange à correção 

monetária, conforme a decisão proferida pelo STF, em razão do julgamento 

do RE 870947, em 20/09/2017, será utilizado o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), desde esta data;2)Quanto aos juros 

de mora, sejam fixados a partir da citação, com os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, 

conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 1 

1.960/09.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 830488 Nr: 36199-61.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, para reconhecer, a partir de 27 de abril de 2011, o 

direito a majoração de 13,3%, relativos ao pagamento do percentual 

mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes 

indicados na espécie, bem como, condenando o réu ao pagamento do 

valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de 

acordo com o previsto no §4ª da Lei 11.738/2008 que estabelece o 

percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de 

definição do valor do piso salarial, montantes deverão ser apurados em 

liquidação de sentença.Os valores apurados serão acrescidos de juros de 

mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

desta data.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 831516 Nr: 37189-52.2013.811.0041

 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: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, para reconhecer, a partir de 27 de abril de 2011, o 

direito a majoração de 13,3%, relativos ao pagamento do percentual 

mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes 

indicados na espécie, bem como, condenando o réu ao pagamento do 

valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de 

acordo com o previsto no §4ª da Lei 11.738/2008 que estabelece o 

percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de 

definição do valor do piso salarial, montantes deverão ser apurados em 

liquidação de sentença.Os valores apurados serão acrescidos de juros de 

mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

desta data.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 831526 Nr: 37197-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO 

PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRÍCIA CAVALCANTI 

ALBUQUERQUE (PROCURADORA MUNICIPAL) - OAB:7.892/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT - OAB:PGM

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com fulcro no 

artigo 487, I, do CPC, para reconhecer, a partir de 27 de abril de 2011, o 

direito a majoração de 13,3%, relativos ao pagamento do percentual 

mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade dos docentes 

indicados na espécie, bem como, condenando o réu ao pagamento do 

valor referente à hora atividade aos mesmos servidores, calculado de 

acordo com o previsto no §4ª da Lei 11.738/2008 que estabelece o 

percentual de 33,3% de pagamento de hora atividade como critério de 

definição do valor do piso salarial, montantes deverão ser apurados em 

liquidação de sentença.Os valores apurados serão acrescidos de juros de 

mora a partir da citação, com os índices oficiais de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a redação do art. 

1º-F da Lei n. 9.494/97, além de correção monetária pelo IPCA-E, a partir 

desta data.Sem custas.Honorários advocatícios pelo réu, que fixo no valor 

de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do art. 85 do CPC.As decisões 

contrárias aos interesses da Fazenda Pública estão sujeitas ao reexame 

necessário, por força do art. 496, I do Código de Processo Civil. Assim, 

havendo ou não apelo voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas homenagens.P. I. C. 

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ 

DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 720773 Nr: 16233-83.2011.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA NOSSA SENHORA DA MEDALHA 

MILAGROSA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL DA 

SUPERINTENDÊNCIA DE ANÁLISE DA RECEITA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCÍSIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4677-O/MT, MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4.667-O/MT, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/MT, 

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:7042/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com essas considerações, DENEGO o mandado de segurança com fulcro 

no § 5º do artigo 6º da lei 12016/09, via de consequência extingo os autos 

sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I e VI do Codex 

Adjetivo Civil. Encaminhe-se cópia desta sentença à autoridade impetrada 

para os devidos fins.Sentença não sujeita ao reexame necessário, 

conforme inteligência do §1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09. Sem custas 

processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis neste caso. 

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.P.I.C. 

JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856736 Nr: 58994-61.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALL - AMERICA LATINA LOGISTICA MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA GERÊNCIA REGIONAL DE 

SERVIÇOS E ATENDIMENTOS OESTE (GSAO), GERENTE DA GERÊNCIA DE 

CONTA CORRENTE FISCAL, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO, GERENTE DA GERÊNCIA DE INFORM. CADAST. DA 

SUPERINT. ADJ. DE INFORM. TRIBUTÁRIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO CARON BAPTISTA - 

OAB:21.590/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OLGA GENY DE ALMEIDA 

ALVES (PROC. ESTADO) - OAB:2.606, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie.Processo sem custas e honorários, ex vi das 

Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça, bem como do art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato 

Grosso.A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da 

Lei acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.P.I.C.Cuiabá/MT, 27 de 

setembro de 2018.JORGE IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 765377 Nr: 18074-79.2012.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ NASCIMENTO DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ NASCIMENTO DE 

CARVALHO - OAB:2320/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 765377 – Cumprimento de sentença

 Vistos etc.

Intime-se a parte credora para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o pagamento do ofício requisitório expedido na espécie. 

Consigne-se que o silêncio será interpretado como anuência tácita.

Transcorrido o prazo assinalado, sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo.

Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 753312 Nr: 5204-02.2012.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLI SALETE ORTOLAN
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OSEIAS LUIZ FERREIRA - 

OAB:12.860/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 753312 – Execução contra a Fazenda Pública

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar 

sobre o cumprimento da obrigação, consigne-se que o silêncio será 

interpretado como anuência tácita.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 851683 Nr: 54610-55.2013.811.0041

 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, ANSILA SCHEIDEGER 

MOMONUKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JUN MOMONUKI, ANSILA 

SCHEIDEGER MOMONUKI, ANSILA SCHEIDEGER MOMONUKI, J. M., P. M.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EMÍLIO BIANCHI NETO - 

PROCURADOR DO ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO ARAUJO DA 

COSTA - OAB:15134

 Autos cód. nº 851683 – Desapropriação

Vistos, etc.

Retifico a decisão retro, para constar a certidão de fl. 205.

 Intime-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 962183 Nr: 5737-53.2015.811.0041

 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: LÉO CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR LEISMANN, GERENTE DA CONTA 

CORRENTE FISCAL DA SEFAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANA DIAS DE CAMPOS - 

OAB:OAB/MT 9.369

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NÃO CONSTITUÍDO - OAB:

 Autos n.º 962183 – Procedimento ordinário

 SENTENÇA

Cuida-se de mandado de segurança impetrado por LÉO CONSTRUÇÕES 

LTDA - EPP, contra ato coator da lavra do GERENTE DA CONTA 

CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, ambos 

qualificados a exordial.

Alega a impetrante que recebeu um Aviso de Cobrança da Conta Corrente 

Fiscal – ACCF nº 986781, no valor de R$ 9.309,89, relativas a multas 

decorrentes de DARs emitidas em 2011, que não existiam, inclusive 

porque a ACCF foi cancelada.

Assevera, que de forma arbitraria a dívida foi reativada, com lançamento 

do débito na sua conta corrente fiscal a ensejar inclusão no regime 

cautelar administrativo com aplicação de suas sanções políticas.

 Diante do que expôs, requer a suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário representado pela ACCF 986781, consignando-se ainda que, a 

autoridade impetrada deverá abster-se de incluir a parte impetrante no 

Regime de Tratamento Tributário Diferenciado – contido na Resolução 

SEFAZ nº. 007/2008.

A liminar foi deferida em 13/03/2015 para suspender a exigibilidade do 

crédito tributário (fls. 54/55).

Sobreveio a notícia de parcelamento da dívida (fls. 60/63).

O impetrante foi intimado para se manifestar, porém quedou-se inerte (fl. 

72).

É o que merece registro.

Fundamento. Decido.

Nos termos do art. 1º, §2º da Lei n. 10.864/03, o parcelamento tributário 

implica em confissão da dívida.

Desse modo, o reconhecimento do débito, manifestado pela renúncia do 

direito de discuti-lo, importa na perda do objeto.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO — DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 

TRIBUTÁRIA CUMULADA COM PEDIDO DE NULIDADE DE LANÇAMENTO — 

PEDIDO DE PARCELAMENTO DOS DÉBITOS FISCAIS NO DECORRER DA 

DEMANDA — CONFISSÃO ADMINISTRATIVA DA DÍVIDA — PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO — POSSIBILIDADE.HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS — REDUÇÃO — ADMISSIBILIDADE. Em eventual 

confissão de dívida, mediante o parcelamento do débito tributário, 

realizado após a propositura da petição inicial que discute o respectivo 

valor parcelado, configura a perda superveniente do objeto, a possibilitar a 

extinção do processo, nos termos do artigo 267 do Código de Processo 

Civil.Admite-se a redução do valor dos honorários advocatícios quando 

fixados em demasia.Recurso provido em parte”. (Ap 103641/2013, DES. 

LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015)

Dessa forma, a extinção do processo é medida que se impõe, uma vez 

que os débitos impugnados, objeto da pretensão do impetrante, foram por 

ela confessados.

Ante ao exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, nos termos do inciso IV, do art. 485, do CPC.

 Sem honorários e custas.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

P.I.C.

 Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1293475 Nr: 5998-13.2018.811.0041

 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: ROSEANE CONCEIÇÃO DA SILVA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:MT 5.026, LUCIANE REGINA MARTINS - OAB:10.003-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se as partes acerca da juntada do laudo pericial.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 852330 Nr: 55144-96.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMILSON BATISTA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMYR CESAR FRANCO - 

OAB:OAB/MT 14.09

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:PGE

 Tendo em vista a juntada de documentos da parte requerida, impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para apresentar 

manifestação, caso queira.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 846310 Nr: 49930-27.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:13179-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS DA 

SILVA LOPES (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.675/MT, 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO - OAB:PGE

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestivo, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte autora para, 

querendo, apresentar manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 803150 Nr: 9603-40.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIELLE ORRIGO FERREIRA MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE ORRIGO FERREIRA 

MENDES - OAB:10.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTÁVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266-MT-PROC

 Impulsiono os autos com a finalidade de intimar a exequente para 

manifestar-se quanto aos documentos juntados pelo executado às fls. 

46/48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 406828 Nr: 38611-04.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE COCCO RUBIM, IRENE DE SOUZA CARVALHO, 

IRENE FRYDER ROCKENBACH, IRENE GARCIA CAGNIN, IRENE 

GUIMARAES CASTRO, IRENE LACCAL DA SILVA, SINDICATO DOS 

TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO, IRENE 

MAURICIA DE CAMPOS BARACAT, IRENE LARA PEDROSO, IRENE MARIA 

BATISTA LOPES, IRENE MARTINS GARCIA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT, TÓMAS DE AQUINO SILVEIRA 

BOAVENTURA - OAB:3565 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.013/MT

 Vistos etc.

Aguarde-se o deslinde do Agravo de Instrumento interposto pelos autores.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 1083790 Nr: 3338-17.2016.811.0041

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE CUIABA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINDICATO DOS TRABALHADORES DO 

ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULYANA LANNES ANDRADE - 

OAB:PROC. DO MUNC

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO J. R. BOAVENTURA - 

OAB:9271

 Vistos, etc.

Aguarde-se o deslinde do Agravo de Instrumento interposto pelo 

impugnado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 850761 Nr: 53784-29.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO 

ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERSON VALÉRIO POUSO 

(PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:3.892/MT, PROCURADORIA GERAL 

DO ESTADO - OAB:PGE

 ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido 

de antecipação de tutela, pelo não preenchimento dos requisitos para sua 

concessão, e determino o SOBRESTAMENTO desta ação até que o 

Supremo Tribunal Federal julgue o RE nº 593.068-8, submetido à 

repercussão geral.Intime-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.JORGE 

IAFELICE DOS SANTOSJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 856212 Nr: 58567-64.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIRENE SILVA LIMA, AUREA DA SILVA CESAR, 

MARCIA HELENA RANDO, GISELE SILVA, SUZANE SILVA SARTORI, 

ELIANE RODRIGUES AFONSO, LIDIANE MARIA DE SOUZA, GENIR MARIO 

DE SOUZA, IZABEL DAS GRAÇAS CUNHA, IRACI MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO VINICIOS MURARI 

MOTTA - OAB:14962/MT, RAFAEL SOUZA NASCIMENTO - 

OAB:21.417/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALDEMAR PINHEIRO DOS 

SANTOS- PROC ESTADO - OAB:7718-B

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 939475 Nr: 54311-44.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR GOMES ORMOND

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHRISTIANO CESAR DA SILVA - 

OAB:OAB/MT 14.688

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença por parte do 

requerido é tempestiva. Intimo a parte requerente para requerer o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Iafelice dos Santos

 Cod. Proc.: 808310 Nr: 14777-30.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELERSON MENDES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LIBERATTI - 

OAB:16.825 MT, MAURO SERGIO GUERRISE - OAB:10124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADERZIO RAMIRES DE 

MESQUITA - OAB:PROC. ESTADO

 Certifico que o recurso de apelação foi apresentado tempestivamente 

pela parte requerida. Que intimo a parte requerente para, querendo, 

contrarrazoar no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032580-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOR COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME (IMPETRANTE)

ELENICE SCHMIDT BATISTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 286 de 620



Magistrado(s):

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Processo: 

1032580-33.2018.8.11.0041. IMPETRANTE: CONDOR COMERCIO E 

REPRESENTACOES LTDA - ME IMPETRADO: DETRAN - MATO GROSSO 

Vistos, etc. Para a concessão de medida liminar, mister a presença dos 

seguintes requisitos: que os fundamentos da impetração sejam relevantes 

(fumus boni iuris) e a possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia 

da medida, caso seja finalmente deferida (periculum in mora). Verifica-se 

que o Impetrante busca, “in limine litis”, o imediato licenciamento relativo ao 

veículo GM/S10 2.8 D, Placa KEH819, Ano/Modelo 2001/2001, Cor PRETA, 

Renavam 00756079845 e Chassi 9BG138AC01C418129, de sua 

propriedade, sem a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada 

no sistema do órgão de fiscalização. É cediço que se revela ilegal a 

vinculação do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo 

transferência de veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a 

autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, que não o da 

coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através 

do devido processo legal, com a franquia ao proprietário dos meios de 

defesa e recurso inerentes. Nessa esteira, o e. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO 

DE SEGURANÇA – DETRAN – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – 

REJEIÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – NÃO EVIDÊNCIA 

– 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 – 

SENTENÇA RATIFICADA. 1. É o DETRAN/MT o órgão responsável pelo 

licenciamento dos veículos registrados no Estado de Mato Grosso. É ele, 

portanto, que detém a legitimidade de rever e anular seus atos 

administrativos, quando maculados de irregularidades ou ilegalidades. 2. 

Compete ao DETRAN/MT comprovar a ausência de notificação acerca das 

multas, já que também a ele é conferido o dever de assegurar que o 

Impetrante tenha ciência de sua infração. 3. 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 81449/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

30/10/2017, Publicado no DJE 09/11/2017).” (grifo nosso) “REEXAME 

NECESSÁRIO ¬- MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - 

CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO 

PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO - ILEGALIDADE 

DA EXIGÊNCIA - APLICAÇÃO DE PENALIDADE SEM O DEVIDO PROCESSO 

LEGAL - DUPLA NOTIFICAÇÃO – NECESSIDADE - SÚMULA Nº 312/STJ - 

NOTIFICAÇÃO NÃO-COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA. É ilegal a 

exigência feita pelo DETRAN do pagamento de multas como condição da 

renovação do licenciamento de veículos, principalmente quando não há 

comprovação cabal de que o pretenso infrator tenha sido regularmente 

notificado. (ReeNec 78803/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA 

RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado 

em 18/09/2017, Publicado no DJE 25/09/2017).” (destacamos) “REEXAME 

NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013)” (grifamos) Assim, o condicionamento do ato ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do 

Direito, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Noutro norte, não vislumbro guarida ao pleito liminar de 

suspensão das pontuações atribuída a CNH do condutor, para permitir a 

renovação da sua habilitação, uma vez que é temerário tal provimento, a 

medida que se eventualmente as multas forem devidas, não é plausível 

que um condutor com tantas infrações permaneça dirigindo, sem no 

mínimo realizar procedimento de educação no trânsito, como o curso de 

reciclagem para condutores infratores. Isto posto, consoante 

fundamentação supra, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR vindicada para 

o fim de determinar que a autoridade indigitada coatora proceda ao 

imediato licenciamento do veículo GM/S10 2.8 D, Placa KEH819, 

Ano/Modelo 2001/2001, Cor PRETA, Renavam 00756079845 e Chassi 

9BG138AC01C418129, de propriedade do Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, até ulterior julgamento de mérito deste writ. Ressalto que, 

esta decisão não restringe a não liberação do licenciamento caso haja 

outras pendências administrativas, tais como, IPVA, Licenciamento e 

DPVAT. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei n. 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Estado sobre a presente 

decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que querendo ingresse no feito 

(art. 7°, II da Lei n. 12.016/2009). Após, remetam-se os autos ao 

representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias 

(art. 12, da Lei nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, 

venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. JORGE IAFELICE DOS SANTOS JUIZ 

DE DIREITO

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014774-53.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARCOS AURELIO BOTELHO FERREIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO CNPJ - 03.829.702/0001-70 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: 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: 1037907-90.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

EVERMAX LOGISTICA E DISTRIBUICAO DE PECAS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (IMPETRADO)

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (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 da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: EX POSITIS e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO 
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SEGURANÇA para determinar a desconstituição definitiva dos 

lançamentos tributários realizados com base nos respectivos regimes de 

Estimativa por Operação e Estimativa Complementar, e a abstenção da 

aplicação destes em desfavor da Impetrante, determinando, por 

consequência, a baixa definitiva das restrições contidas no sistema de 

conta corrente fiscal da Impetrada. Por consequência, JULGO O 

PROCESSO, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC/15. 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 sem incidência de 

verba honorária de sucumbência, a teor 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: 1008867-29.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERLEY DE SOUZA SOARES (IMPETRANTE)

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR 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, 

CAMINHONETE ABERTA CHEVROLET S10 LT DD2 OBC-2783, cor 

BRANCA, chassi 9BG14BEHODC464975, Código Renavam n. 

00524896267, Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo nº 

013468084934, 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: 1021484-89.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE PELLOSO BORGHESAN (AUTOR(A))

HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN (ADVOGADO(A))

GUSTAVO EMANUEL PAIM (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADOR GERAL DO ESTADO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

CARLOS FERNANDO DA CUNHA COSTA (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: 1014214-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILIO FERREIRA LIRA (IMPETRANTE)

JEAN MARCEL ZATTAR DE FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Posto 

isto, CONCEDO A LIMINAR para o fim de que seja permitido à Parte 

Impetrante obter o CRLV do veículo descrito na inicial, marca/modelo 

GM/S10 EXECUTIVE 2.8, placa KAT-2554, Ano 2007/2007, Renavam 

916409708, Chassi 9BG138SJ07C423451, 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: 1011235-11.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO RANDAZZO NETO (ADVOGADO(A))

EXPRESSO RUBI LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FERNANDO BARBOSA (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 Shangrilá, Cuiabá-MT. 

comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Assim, 

entendendo que não foram satisfeitos os requisitos autorizadores da 

antecipação, INDEFIRO o pedido liminar, por não vislumbrar o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Notifique-se a autoridade coatora enviando-lhe 

a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, preste as 

informações de praxe, e na oportunidade intime-a do teor desta decisão 

(art. 7º, I, Lei n. 12.016/09). Após, remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

nº. 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020937-49.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIDELMA CARVALHO BAPTISTA DA SILVA (AUTOR(A))

ANDREIA CRISTINA NOITE IZABEL (ADVOGADO(A))

MICHELLI LIMA DOS SANTOS FERRARI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando o efeito modificativo dos embargos de 

declaração apresentados, intime-se o embargado para, querendo, 

manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre os embargos opostos 
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(CPC, art. 1.023, §2.). Após, voltem-me os autos conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032396-77.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITORINO PEREIRA DA COSTA (ADVOGADO(A))

VITORINO PEREIRA DA COSTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

PROCURADOR DO MUNICIPIO 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 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 QBR 2079, 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: 1030912-27.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

FABIO MOREIRA PEREIRA (ADVOGADO(A))

LUCIANA FRANCISCA DA SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDENCIA PENITENCIARIA REGIAO 

LESTE (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 , 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: Ex positis, CONCEDO A LIMINAR almejada, para o 

fim de determinar ao Impetrado que manifeste-se quanto ao pedido de 

remoção da Impetrante, nos autos de processo administrativo nº 

321684/2018. Notifique-se a autoridade coatora para, no prazo de 10 

(dez) dias, prestar as informações que entender convenientes (art. 7º, I, 

da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, ainda, o disposto no art. 

7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se os autos ao representante 

do Ministério Público, também pelo prazo de 10 (dez) dias (art. 12, da Lei 

nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o parecer, venham 

conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031003-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID (ADVOGADO(A))

BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEFAZ / MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO: Deste 

modo, INDEFIRO A LIMINAR almejada. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031006-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID (ADVOGADO(A))

BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEFAZ / MT (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Deste 

modo, INDEFIRO A LIMINAR almejada. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031012-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEARE AGROPECUARIA LTDA (IMPETRANTE)

ZAID AHMAD HAIDAR ARBID (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA SEFAZ / MT (IMPETRADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão proferida nos autos em epígrafe, 

abaixo transcrita, e para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento 

de Guia de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do 

Sr. Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006. DECISÃO:Deste 

modo, INDEFIRO A LIMINAR almejada. Notifique-se a autoridade coatora 

para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que entender 

convenientes (art. 7º, I, da Lei nº 12.016/2009), devendo ser cumprido, 

ainda, o disposto no art. 7º, II, da Lei nº 12.016/2009. Após, remetam-se 

os autos ao representante do Ministério Público, também pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12, da Lei nº 12.016/2009), expirado o qual, com ou sem o 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único). 

Intimem-se. Cumpra-se
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031206-79.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN DE ASSUNCAO FERREIRA (AUTOR(A))

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Por todo o exposto, declino da competência em favor do Juizado 

Especial da Fazenda Pública da Capital, para onde os autos deverão ser 

remetidos. Cumpra-se com urgência. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031287-28.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HORUS CONSTRUTORA LTDA - ME (IMPETRANTE)

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

José Eudes Santos Malhado (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Analisando os autos, bem como os documentos que 

vieram anexos, constato que o veículo objeto da demanda é de 

propriedade do Sr. Angelo Noel da Silva e que este possui restrição 

judicial ativo. Desta feita, intime-se a Impetrante para que se manifeste-se, 

no prazo de 15 (quinze) dias, quanto ao preenchimento do pressuposto 

processual de legitimidade (art. 17 CPC) para a obtenção do CRLV do 

veículo descrito na inicial, sob pena de indeferimento da petição inicial. 

Desta feita, 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: 1032598-54.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ABREU TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

FABIO JUNIO MORAES DE ABREU (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para RECOLHER, por meio de emissão e recolhimento de Guia 

de Diligência, no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), o valor referente às despesas do Sr. 

Oficial de Justiça em diligência no Bairro Centro Político Administrativo, 

Cuiabá-MT. comprovando nos autos. Obs.: OBSERVAÇÃO: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo Judicial 

Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031077-74.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EDGLEYTON BARBOSA DA SILVA (ADVOGADO(A))

MEDEIROS TRANSPORTES EIRELI - EPP (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DE CADASTRO - SIOR - SECRATARIA DA FAZENDA - MT 

(IMPETRADO)

Ilmo. Sr. Secretário Adjunto da Receita Pública da Secretaria de Estado de 

Fazenda (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita:Vistos, etc. Considerando o pedido de distribuição da ação por 

dependência, determino a redistribuição do feito, por dependência ao 

processo de n. 1025975-71.2018.8.11.0041, em trâmite perante a 3ª Vara 

Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Intime-se. 

Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017629-05.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO RIBEIRO (IMPETRANTE)

ORIVALDO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRESIDENTE DO DETRAN - MT (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (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 da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: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.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 828417 Nr: 34268-23.2013.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISVECO LTDA - DISTRIBUIDOR DE VENDA DE VEÍCULO 

TOYOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DA AGÊNCIA DE SERVIÇOS 

ESPECIALIZADOS AO CONTRIBUINTE, GERENTE DE CONTA CORRENTE 

FISCAL DA SUPERINT. DE ANÁLISE RECEITA PUBL. SEFAZ/MT, 

SUPERINTENDENTE DE NORMAS E RECEITAS PÚBLICAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN MARCELE BARBOSA 

GUEDES - OAB:14.344/MT, LORENA DIAS GARGAGLIONE - 

OAB:14.629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE SILVA COSTA 

GARICA - OAB:PROC. EST

 Autos nº. 828417 – Mandado de Segurança

 SENTENÇA

Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por 

DISVECO LTDA em face de ato coator praticado pelo GERENTE DA 

AGÊNCIA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS AO CONTRIBUINTE, pelo 

GERENTE DA CONTA CORRENTE FISCAL, pelo SUPERINTENDENTE DE 

NORMAS DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA, postulando pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário 

cobrado a titulo de ICMS Estimativa Simplificada, prevista no artigo 87-J-6 

do RICMS/MT em relação à nota fiscal nº 000.699.212.

Alega, em síntese, que esta sendo tributada através da formalização do 

Documento de Arrecadação só nº 999/05.534.209-00, por suposto crédito 

tributário a titulo de ICMS, referente a aquisição de aeronave junto a 

empresa Embraer com sede em São Paulo.

Diz que o Fisco Estadual ao tributar a empresa quanto à aquisição da 

mercadoria, o enquadra no regime de Estimativa Simplificada prevista no 

art. 87-J-6 do RICMS/MT, exigindo a exação sobre a alíquota de 13% 

(treze por cento).

Assevera que a operação tem como objetivo a incorporação do bem ao 

ativo fixo da empresa, sobre a qual incide apenas o diferencial de alíquota 

existente entre o Estado de origem e o Estado de Destino.
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Esclarece que a operação possui benefício de redução da base de 

cálculo, concedido por meio do Convenio n 75/91-CONFAZ, de sorte que o 

diferencial de alíquota devido ao Estado de destino, será calculado sobre a 

mesma base de cálculo utilizada na operação do Estado de origem.

 Para sedimentar o pleito, fez o encarte das reprocópias de fls. 35/73.

A liminar foi deferida às fls. 89/90.

 Informações às fls. 97/101 pela denegação da segurança.

À fl. 113/116 o douto representante ministerial pugnou pelo 

prosseguimento do feito, independentemente de sua intervenção.

É o relatório do necessário.

Fundamento e decido.

A controvérsia na espécie cinge-se a regularidade da cobrança do ICMS 

Estimativa Simplificada, referido no DAR nº 999/05.534.209-00 , com 

alíquota de 13% (treze pontos percentuais), mas sim sobre o diferencial 

de alíquota de 10% (dez pontos percentuais), tendo como base de cálculo 

o valor do ICMS incidente no Estado de Origem.

Constata-se que a impetrante, empresa que tem por objeto o comércio 

varejista de veículos, adquiriu uma aeronave referida na nota fiscal nº 

000.699.212 (fls. 49), junto a empresa Embraer.

Consta que sobre o valor total do bem o Fisco estadual esta exigindo o 

ICMS no Regime Estimativa Simplificado, prevista no art. 87-J-6 do RICMS , 

na alíquota de 13% (treze pontos percentuais), o que é combatido pela 

impetrante, que defende a incidência do percentual de 10% sobre o 

diferencial de alíquota, porque a operação envolve aquisição de bem para 

incorporação ao ativo fixo da empresa.

 Considerando que o bem é destinado a incorporação ao ativo permanente 

da empresa, ou seja, mercadoria adquirida por contribuinte do imposto 

como consumidor final, incide, na hipótese, a regra prevista no inciso VII, 

alínea “a” c/c inc. VIII do § 2º do art. 155 da CF/88 , qual seja, caberá ao 

Estado da localização do destinatário, o imposto correspondente à 

diferença entre a alíquota interna e a interestadual. Logo, o Estado de 

origem fica com o valor da alíquota interestadual e o Estado de destino 

com o valor da diferença entre a alíquota interna e a interestadual.

Destarte, no caso, tendo em vista que o bem foi adquirido de empresa 

situada no Estado de São Paulo (Estado de origem), àquela unidade 

federada, caberá a alíquota aplicada na operação interestadual, que 

segundo Resolução 22/89 do Senado Federal é de 7% (§ 2º, inc. V, art. 

155, CF/88), o que inclusive constou da nota fiscal, e a este Estado 

destinatário, o diferencial entre a alíquota interna e a alíquota interestadual 

da operação realizada.

 Ressai, ainda, que a operação realizada possui benefício de redução da 

base de calculo, concedida por meio do Convenio 75/91- CONFAZ, 

sinala-se, subscrito por este Estado, como se vê a fls. 82/87, que como 

signatário se subsume às regras nele pactuadas.

Ora, tendo em vista que aludido instrumento, na clausula primeira, 

concedeu o beneficio fiscal da redução da base de cálculo do ICMS na 

operação realizada (saída de aeronaves), o diferencial de alíquota devido 

ao Estado destinatário (Mato Grosso), será calculado sobre o valor da 

base de calculo que incidiu o imposto no Estado de Origem (São Paulo), 

como prevê o art. 32, § 17 do RICMS.

Diante disso, a concessão da segurança é medida em que se impõe para 

suspender a exigibilidade do crédito tributário (DAR nº 999/05.534.209-00) 

no tocante à nota fiscal nº 000.699.212, na forma exigida pelo Fisco 

Estadual, de sorte que a apuração da exação será aquela correspondente 

ao percentual resultante da diferença entre a alíquota interna deste 

Estado, aplicável à operação, e aquela praticada no Estado de origem da 

mercadoria para operação interestadual, sobre a base de cálculo reduzida 

utilizada na operação do Estado de origem.

 Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO COM REEXAME NECESSÁRIO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO 

SIMPLIFICADO – ARTS. 87-J-6 A 87-J-17 DO RICMS/MT – 

REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – ART. 150, I, DA 

CF – DESTINATÁRIOS DAS MERCADORIAS – RESPONSÁVEIS 

SOLIDÁRIOS – IMPROCEDÊNCIA – EMPRESA SUBSTITUTA TRIBUTÁRIA – 

RESPONSÁVEL PELO RECOLHIMENTO INTEGRAL DO IMPOSTO – 

RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Apesar de haver 

autorização legal para que a cobrança por regime de estimativa seja 

regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao 

arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo a qual os 

elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido 

estrito e não por Decreto. Na qualidade de substituta tributária, a empresa 

está sujeita ao recolhimento integral do imposto (retenção antecipada do 

tributo)”. (Apelação / Remessa Necessária 100627/2015, DESA. ANTÔNIA 

SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018) 

(destacamos)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - 

TRIBUTÁRIO - REGIME DE APURAÇÃO DO ICMS estimativa POR 

OPERAÇÃO E ICMS estimativa COMPLEMENTAR - ARTS. 87-J A 87-J-5 DO 

RICMS/MT - ALTERAÇÃO DE ASPECTOS DA NORMA TRIBUTÁRIA QUE 

CONTRARIA A NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR - ILEGALIDADE E 

INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDAS - NULIDADE DOS DÉBITOS 

QUESTIONADOS - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – RECURSO PROVIDO.1. 

Apesar de a autorização para cobrança por regime de estimativa ser 

regulada por normas complementares, tal atribuição não pode se dar ao 

arrepio do princípio da estrita legalidade tributária, segundo o qual 

elementos típicos do tributo devem ser estipulados por lei em sentido 

estrito, o que não ocorre no caso concreto, tendo em vista que a 

cobrança do imposto (ICMS) deu-se com base em disposições contidas 

em decreto, qual seja, o Decreto estadual nº 2.734/2010.2. Uma vez 

reconhecida a ilegalidade e inconstitucionalidade do regime de cobrança, 

por desobediência a princípios constitucionais e legais, a nulidade dos 

débitos, cujos cálculos foram apresentados na via mandamental, é medida 

que se impõe.” (Ap 27325/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

14/05/2018, Publicado no DJE 29/05/2018) (destacamos)

Iluminado por tais orientações pretorianas e tendo em vista que os 

documentos atrelados a exordial, oferecem seguro amparo a pretensão 

autoral, mister se faz a concessão da segurança vindicada na peça de 

ingresso.

Diante do exposto, CONCEDO A SEGURANÇA e JULGO EXTINTO o 

presente mandamus, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, confirmando a liminar anteriormente 

deferida na espécie.

Processo sem custas e honorários, ex vi das Súmulas 512 do Supremo 

Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça, bem como do art. 

10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º da Lei 

acima mencionada, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. Assim, 

havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio Tribunal 

de Justiça, consignado as nossas homenagens.

P.I.C.

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.

JORGE IAFELICE DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 795188 Nr: 1516-95.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEUSA GOMES MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO BISSE CABRAL - 

OAB:9201/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUSSIVELT PAES DA CUNHA - 

OAB:12487-A/MT

 Considerando a certidão retro, impulsiono os autos intimando as partes 

para requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1025154 Nr: 34375-96.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUZENIR ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:24799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Em razão do termino do prazo de suspensão, impulsiono esses autos 
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para intimar a parte autora para impulsionar o feito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 824716 Nr: 30761-54.2013.811.0041

 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 MOHAMAD KAMAL FARES, 

SIHAM MOHAMAD FARES, SIHAM MOHAMAD FARES, ESPÓLIO DE 

DAANA MOHAMAD FARES

 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.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA BENETI - 

OAB:3065, JOÃO BATISTA BENETI - OAB:OAB/MT 3065

 Diante do exposto, JULGO E DECLARO EXTINTO, o processo, o nos 

termos do art. 485, IV, do Novo Código de Processo Código de Processo 

Civil, revogando a tutela antecipada anteriormente deferida.

Sem custas e honorários.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o transito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 905119 Nr: 33641-82.2014.811.0041

 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: JAVAN PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO DORILEO VIEIRA - 

OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MENDES TAVARES 

- OAB:Mat. 1963225-8

 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 13.08.2014, até que o autor se 

recupere e seja submetido 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.: 359635 Nr: 29920-35.2008.811.0041

 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: LUZIA BECALETTO BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIZA MACEDO DE CASTRO - 

OAB:12.645/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LOURDES BARBOSA 

BASTOS - PROC. FEDERAL - OAB:3833

 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 21.07.2008, até que a parte 

autora se recupere e seja submetida a processo de reabilitação, bem 

como determino o desconto das parcelas pagas do montante devido, em 

virtude da antecipação de tutela anteriormente deferida, cujos valores 

deverão ser apurados em liquidação de sentença. Os valores devidos 

deverão ser acrescidos de juros de mora, desde a citação, de 6% (seis 

por cento) ao ano, até 29/06/2009, e após, juros equivalentes aos índices 

oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança (TR), nos termos do artigo 1°-F, da Lei n. 9.94/97, com redação 

acrescida pela Lei n. 11.960/09.A correção monetária, por outro lado, 

deverá ser calculada com base no Índice de Preço ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E), desde o evento danoso.Ressalto que em razão da 

impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

serão definidos quando liquidado o julgado, respeitando os critérios e 

limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V, e no § 4°, inciso II, do artigo 85 

do novo Código de Processo Civil.Sentença desfavorável à Fazenda 

Pública, assim, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para 

reexame necessário nos termos do inciso I do artigo 496 CPC.P.I.C.Cuiabá, 

27 de setembro de 2018.MARCIO A. GUEDESJuiz de Direito da 2ª 

VaraEspecializada da Fazenda Pública

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 1019728 Nr: 31750-89.2015.811.0041

 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: H. PRINT REPROGRAFIA E AUTOMAÇÃO DE 

ESCRITÓRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MT, SUPERINTENDENTE DE 

NORMAS DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA DE MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isso posto, com fundamento no art. 1.024, caput, do CPC, ACOLHO os 

embargos de declaração aforados por H. PRINT REPROGRAFIA E 

AUTOMOÇÃO DE ESCRITÓRIOS LTDA para, doravante, DECLARAR a 

existência de erro material na sentença embargada de fls. 171/179, 

chamando o feito à ordem e retifico a parte dispositiva para fazer constar 

da seguinte forma:

“Ex positis, e tudo o mais que dos autos consta, CONCEDO A 

SEGURANÇA para declarar a ilegalidade da cobrança do ICMS incidente 

sobre a TUSD e TUST, determinando que a Autoridade Impetrada se 

abstenha definitivamente de exigir o pagamento de ICMS incidente sobre a 

TUSD e TUST, referente à Unidade Consumidora n. 2834910 e 2834928, 

devendo informar da decisão para a ENERGISA/CEMAT”.

No mais, mantenho os demais termos da decisão tal como lançado.

A presente sentença, de acordo com o disposto no art. 14, §1º do 

Estatuto acima mencionado, está sujeita ao duplo grau de jurisdição. 

Assim, havendo ou não recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 944676 Nr: 57264-78.2014.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CRISTINA DA CONCEIÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DEISE TORINO - 

OAB:7589B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLAN JOSÉ METELLO DE 

SIQUEIRA - PROC. FEDERAL DO INSS - OAB:3691/MT
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 O ponto controvertido da demanda cinge-se quanto ao pagamento de 

indenização de insalubridade à Parte Autora, cuja constatação só é 

possível por meio de perícia especializada. Todavia, esta Comarca não tem 

Perito Oficial e nem possui convênio com instituições que possuem perito 

em seu quadro funcional.

 Assim, nomeio como Perito Judicial neste processo, o engenheiro civil 

GABRIEL LIBARDI DE SOUZA, inscrito no CREA/MT 11535-D, que poderá 

ser encontrado em seu escritório, no seguinte endereço: Rua Poxoréo, n.º 

497, Bairro Alvorada, CEP n.º 78048-600, na cidade de Cuiabá/MT, 

considerando que esta Comarca não tem perito oficial e nem convênio com 

instituições que possuam perito, para realização da prova pericial técnica, 

que servirá independentemente de compromisso, com fundamento no 

artigo 466, do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se as partes para, no prazo legal, apresentar seus quesitos e 

indicar Assistentes Técnicos.

Intime-se o Sr. Perito para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar acerca 

da nomeação , fazer a proposta de honorários, além de indicar data para 

início dos trabalhos.

 A seguir, intimem-se as Partes para, querendo, manifestar-se no prazo 

comum de 5 (cinco) dias, acerca dos honorários periciais.

Intimem-se ainda os Assistentes Técnicos, se indicados pelas partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Aparecido Guedes

 Cod. Proc.: 881963 Nr: 17993-62.2014.811.0041

 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: DENY OLIVEIRA LIMA, SINDIFISCO SINDICATO DOS 

FISCAIS DE TRIBUTOS ESTADUAIS DE MATO GROSSO, RICARDO 

BERTOLINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE SOUZA MORENO - 

OAB:17.326/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEREIRA DOS 

SANTOS (PROCURADOR ESTAD.) - OAB:3591-B/MT

 As partes estipularam acordo com relação ao mérito da presente 

demanda às fls. 137.

Posto isso, HOMOLOGO, para que opere seus jurídicos e legais efeitos, o 

acordo firmado às fls. 137, onde o Requerente renuncia a pretensão 

formulada na presente ação.

Por consequência, JULGO O PROCESSO, com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b” do Código de Processo Civil.

Conforme estipulado, cada parte arcará com suas despesas honorárias, 

ficando as custas processuais à cargo do Autor.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se com as respectivas 

baixas.

P.I.C.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032361-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

REINALDO ALVES VIEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

MARCIO APARECIDO GUEDES

 

Vistos etc. O impetrante pretende a concessão de liminar para 

licenciamento de veículos perante o DETRAN/MT. De acordo com o CTB as 

notificações de autuação e aplicação de penalidade serão encaminhadas 

ao endereço do proprietário do veículo, sendo consideradas válidas, para 

todos os efeitos, as notificações devolvidas pela desatualização deste 

(art. 282, §1º). Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de 

notificação somente pode ser constatada quando a parte impetrante traz 

nos autos documento comprovando o endereço que está cadastrado no 

órgão de trânsito, além de comprovante de residência atualizado. 

Ademais, analisando os autos, verifico que não foram juntados aos autos 

os documentos atualizados dos automóveis indicados na exordial, os 

quais considero necessários para o deferimento de uma liminar. Deste 

modo, à vista do princípio da economia processual, faculto à parte autora 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, os documentos relacionados nos 

parágrafos supra. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018 

MARCIO APARECIDO GUEDES Juiz de Direito em Subst. Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1026078-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUANA LIPORACE PIRES DA SILVA (ADVOGADO(A))

TAMIRES PAULA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE (ADVOGADO(A))

ELIZABETE OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para, no prazo legal, especificar as provas que pretende 

produzir, justificando a sua necessidade, sob pena de indeferimento. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032361-20.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA VIEIRA (ADVOGADO(A))

REINALDO ALVES VIEIRA JUNIOR (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

FINALIDADE: INTIMAR A PARTE AUTORA para ciência da decisão 

proferida os autos, a seguir transcrita: "O impetrante pretende a 

concessão de liminar para licenciamento de veículos perante o 

DETRAN/MT. De acordo com o CTB as notificações de autuação e 

aplicação de penalidade serão encaminhadas ao endereço do proprietário 

do veículo, sendo consideradas válidas, para todos os efeitos, as 

notificações devolvidas pela desatualização deste (art. 282, §1º). 

Destarte, a fumaça do bom direito referente à ausência de notificação 

somente pode ser constatada quando a parte impetrante traz nos autos 

documento comprovando o endereço que está cadastrado no órgão de 

trânsito, além de comprovante de residência atualizado. Ademais, 

analisando os autos, verifico que não foram juntados aos autos os 

documentos atualizados dos automóveis indicados na exordial, os quais 

considero necessários para o deferimento de uma liminar. Deste modo, à 

vista do princípio da economia processual, faculto à parte autora juntar, no 

prazo de 15 (quinze) dias, os documentos relacionados nos parágrafos 

supra. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018 MARCIO APARECIDO 

GUEDES Juiz de Direito em Subst. Legal" OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1032519-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR THIAGO MARQUES OCHIUCCI (ADVOGADO(A))

JOCIANE CRISTINA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE DA GERENCIA DE INFORMAÇOES IPVA/GIPVA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA de decisão exarada nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada e para: RECOLHER 

o valor de diligência referente ao bairro Centro Político Administrativo, por 

meio de emissão e recolhimento de Guia de Diligência, no site do Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso (http://arrecadacao.tjmt.jus.br), 

comprovando nos autos, referente às despesas do Sr. Oficial de Justiça. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1018668-03.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

RODRIGO TRABACHIN ROCHA (AUTOR(A))

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

LEONARDO RODRIGUES CALDAS (ADVOGADO(A))

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ INTIMAÇÃO Dados do Processo: 

Processo: 1018668-03.2017.8.11.0041; Tipo: Cível Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Valor causa: $91,942.44; Requerente: 

AUTOR(A): RODRIGO TRABACHIN ROCHA Requerido: RÉU: ESTADO DE 

MATO GROSSO, FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a 

intimação do réu FUNCAB - FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO 

BITTENCOURT para CIÊNCIA da decisão, proferida nos autos em epígrafe, 

que INDEFERIU a liminar pleiteada nos autos. Decisão: "Posto isso, 

INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela. Deixo para momento oportuno 

a apreciação da conveniência da realização de audiência de conciliação, 

tendo em vista as especificidades do Ofício Circular nº 03/GPG/PGE/2016, 

datado de 18 de março de 2016 e da dispensa manifestada pelo 

Requerente na inicial. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da 

justiça gratuita com fulcro no art. 98 do CPC. Cite-se o Requerido para, no 

prazo legal, contestar os presentes autos. 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. Expedido por Ordem do MM. Juiz Agamenon 

Alcântara Moreno Júnior. Cuiabá, 28 de setembro de 2018 Gestor(a) 

Judiciário(a) Assinatura Digital Abaixo SEDE DO JUÍZO DA 3ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ E INFORMAÇÕES: Rua Des. Milton 

Ferreira Mendes, S/Nº, Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, 

CEP: 78.049-905 - TELEFONE: ( 65) 3648-6506

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1018930-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE CRISTINE CALDAS (ADVOGADO(A))

EIG MERCADOS LTDA (IMPETRANTE)

HUGO FLORENCIO DE CASTILHO (ADVOGADO(A))

HUENDEL ROLIM WENDER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTERVENTOR AUGUSTO S. S. CORDEIRO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ MANDADO DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1018930-16.2018.8.11.0041; Valor causa: 

$1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA (120); Partes 

do processo: IMPETRANTE: EIG MERCADOS LTDA IMPETRADO: 

INTERVENTOR AUGUSTO S. S. CORDEIRO FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

IMPETRANTE acima para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar a juntada da 

guia de depósito referente ao comprovante de ID nº 15633691. CUIABÁ, 

28 de setembro de 2018. Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 3ª VARA ESP. 

DA FAZENDA PÚBLICA 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 das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 418056 Nr: 5029-76.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIO JOSÉ EIDAM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAÚDE DE MATO GROSSO, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE - GESTÃO PLENA, PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - FUND. DE 

SAÚDE DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDILSON ROSENDO DA SILVA 

- PROC MUNICÍPIO - OAB:6944, FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA COSTA 

DE SOUZA SOARES - PROC. ESTADO - OAB:PROC. EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 1038982 Nr: 41131-24.2015.811.0041

 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: JOSE KROMINSKI - OAB:10896

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° 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.: 355973 Nr: 26421-43.2008.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JANETE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA - PALÁCIO FILINTO MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMERI MITSUE OKAZAKI 

TAKEZARA - OAB:7276-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LÍDIA SOUZA MARQUES - 

OAB:3.654/MT, JOSÉ VITOR DA CUNHA GARGAGLIONE - 

OAB:PROCURADOR DO E, SERVIO TULIO MIGUEIS JACOB - 

OAB:6.204/MT

 Diante de todo o exposto, ACOLHO os presentes Embargos de 

Declaração para sanar o erro material apontado, e alterar o trecho 

equivocado da parte dispositiva da sentença de fls. 410/412, fazendo 

constar o seguinte:“Condeno o réu a pagar à autora, a importância de R$ 

8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais, que 

deverão ser atualizados pela variação do INPC e acrescida de juros de 

mora de 6% ao ano (artigo 1º-F da MP 2180-32/2001) a partir da citação 

(artigo 219 do CPC).”No mais, a sentença persiste tal como está 

lançada.Intime-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 400503 Nr: 33359-20.2009.811.0041

 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: ARENIL CLEMENTINO DA CONCEIÇÃO, ARENIL 

DEMETRIO DA SILVA, ARENIL PINHEIRO SÁ, ARENIL MARIA VIANA DE 

SOUZA, ARGEMIRA FRANCO PEREIRA, ARGEMIRA DA SILVA, SINDICATO 

DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MT, ARGENTINA 

RODRIGUES CAMPOS, ARILZA VIEIRA DA SILVA, ARILZE GODOY DE 

CAMPOS, ARISTEA SOARES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSÉ RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9.271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE VITOR DA CUNHA 

GARGAGLIONE - OAB:PROC

 CERTIDÃO

Considerando o retorno os autos da instância superior, na forma do art. 

152, VI do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 
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requererem o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 1146820 Nr: 30361-35.2016.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANITA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES CAETANO ROSA - 

OAB:4371/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - OAB:PROC. EST. MT

 Certifico o decurso de prazo para o requerente, sem manifestação, em 

relação ao despacho de fls. 33. Tendo em vista a juntada de petição de 

fls. 34/35, intimo a parte requerente para manifestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 870443 Nr: 9918-34.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANILDA DAS GRASSAS DE 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:

 Intime-se a parte autora acerca do retorno dos autos da instância 

superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 989323 Nr: 18245-31.2015.811.0041

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIANI VITÓRIA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECRETÁRIO ADJUNTO DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL CASADO JUNIOR - 

OAB:16.631/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante desses fundamentos, DENEGO A SEGURANÇA vindicada, revogo 

a liminar concedida às fls. 77/79, e consequentemente JULGO EXTINTO O 

PROCESSO com a análise do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Notifique-se a autoridade coatora para que tome conhecimento desta 

decisão.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, conforme inteligência do 

§1º, art. 14, da Lei n. 10.016/09.

Sem custas processuais e nem honorários advocatícios, pois incabíveis 

neste caso.

Após o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas pertinentes.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Agamenon Alcântara Moreno Júnior

 Cod. Proc.: 972578 Nr: 10613-51.2015.811.0041

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA BENEDITO PINTO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13.946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EX EXPOSITIS, e tudo o mais que dos autos consta, REJEITO os embargos 

deduzidos pelo Estado De Mato Grosso nos termos do §8°, Art. 702, do 

CPC, constituindo-se, portanto a eficácia do título executivo judicial, no 

valor total de R$ R$ 85.162,49 (oitenta e cinco mil e cento e sessenta e 

dois reais e quarenta e nove centavos).

 Anoto que o Requerente, ora Embargado, fica intimado para trazer aos 

autos a planilha atualizada do crédito, com valores apurados 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 a data do 

arbitramento.

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 

fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico.

Sentença não sujeita ao remessa necessária, de modo que, transcorrido o 

prazo sem a interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado.

P.I.C.

4ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000394-77.2018.8.11.0001

Parte(s) Polo Ativo:

WHALKY DAMASCENO CARVALHO MACHADO (REQUERENTE)

FRANCINNE MATOS BORGES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Analisando detidamente os autos, vislumbro a 

existência de prevenção do Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda 

Pública da Comarca de Cuiabá para processar e julgar o feito, conforme 

decisão referente ao Id. 11947138 (artigo 286, II, do CPC). Redistribuam-se 

os autos ao juízo competente. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1010972-76.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER API (AUTOR(A))

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos etc. Intime-se o embargado para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar-se sobre os Embargos de Declaração opostos, nos 

termos do art. 1023, § 2º do NCPC. Expirado o prazo, com ou sem 

manifestação, retornem os autos conclusos para análise. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004074-47.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DA SILVA (AUTOR(A))

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 
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transcrita: Diante do exposto e das circunstâncias do caso concreto, 

DEFIRO o bloqueio judicial de numerário existente em conta única do 

ESTADO DE MATO GROSSO no valor total de R$ 18.000,00 (dezoito mil 

reais), para assegurar o custeio do tratamento médico RETINOPATIA 

DIABÉTICA PROLIFERATIVA COM EDEMA MACULAR EM AO, decorrido do 

descumprimento da antecipação de tutela concedida, a ser transferida 

para a conta de titularidade do médico Dr. Ricardo de Matos Chiconelli, CPF 

nº 523.046.551-49, Banco do Brasil, Agência 4696-5, Conta Corrente nº 

8839-0, procedimento que será realizado na CLÍNICA OFTALMOLÓGICA E 

CIRURGIAS DO SEGMENTO ANTERIOR E POSTERIOR, informações 

bancárias e orçamento colhidas nos id. 14189159 e 11862629. O bloqueio 

deverá ser realizado via BACENJUD, observados os termos do Provimento 

n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência para a conta única do Poder 

Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de 

Conta Única do Tribunal de Justiça, para que proceda o rastreamento e 

vinculação do valor aos presentes autos. O AUTOR e o PRESTADOR DE 

SERVIÇO MÉDICO deverão fazer a prestação de contas, no prazo de 10 

(dez) dias, a contar da data da realização do procedimento cirurgia, 

apresentando nota fiscal. Na sequência, intime-se o Requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da prestação de contas, 

conforme disposto no § 4º do artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ. 

Expeça-se o necessário. Intime-se e 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: 1020770-61.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

JOAO RIBEIRO DE AMORIM (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: 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: 1011889-95.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

S. P. DA SILVA - ME (AUTOR(A))

THIAGO ALVES DE SOUZA MELO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

PRIMEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a seguir, 

transcrita: Vistos. Determino à parte Requerente a emenda da petição 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que inclua no polo passivo da 

ação o ESTADO DE MATO GROSSO, em substituição à PRIMEIRA VARA 

ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ , uma 

vez que esta não possui personalidade jurídica que lhe permita figurar 

como parte em ações dessa natureza. 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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031910-92.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO PEREIRA CARPES TRANSPORTES - ME (AUTOR(A))

MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Portanto, considerando que, no 

momento da propositura da ação, o valor da causa é inferior a 60 

(sessenta) salários mínimos, que as partes atendem aos requisitos 

previstos no artigo 5º da Lei nº 12.153/09 e que a matéria em apreço não 

se insere nas vedações contidas no § 1º do artigo 2º da referida lei, 

impõe-se o declínio da competência em favor do Juizado Especial da 

Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá. Isto posto, reconheço e declaro, 

de ofício, a incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar o 

feito, razão pela qual declino da competência em favor do Juizado Especial 

da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, determinando a remessa dos 

autos ao juízo competente, nos moldes do artigo 64, §§ 1º e 3º, do Código 

de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se. OBSERVAÇÃO: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1032310-09.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

ERICKSON CARLOS LAGOIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para se manifestar sobre a certidão exarada nos autos do 

processo acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, a 

seguir, transcrita: Certifico que, em consulta ao Sistema do Departamento 

de Controle e Arrecadação do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, não constatei o recolhimento de custas e/ou despesas 

processuais, nos termos do comprovante abaixo. OBSERVAÇÃO: O 

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: 1032570-86.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO NEVES ROCHA (ADVOGADO(A))

FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

SLC AGRICOLA S.A. (AUTOR(A))

JOAO CARLOS FRANZOI BASSO (ADVOGADO(A))

SLC AGRICOLA S.A. (AUTOR(A))

VINICIUS LUNARDI NADER (ADVOGADO(A))

SLC AGRICOLA S.A. (AUTOR(A))

SLC AGRICOLA S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: O presente expediente tem por finalidade a intimação da 

parte autora para COMPROVAR o recolhimento das custas e despesas 

processuais; e para CIÊNCIA da decisão proferida nos autos do processo 

acima identificado, em trâmite nesta vara especializada, cuja parte 

dispositiva segue a seguir, transcrita: Diante do exposto, INDEFIRO O 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, facultando ao autor no prazo de cinco 

dias, o depósito do montante integral para que posteriormente, este Juízo 

analise a possibilidade da suspensão da exigibilidade, agora pela 

aplicação do artigo 151, II, do CTN. Decorrido o prazo, cite-se o Requerido 

para, no prazo legal, contestar os presentes autos. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015662-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FS AGRISOLUTIONS INDUSTRIA DE BIOCOMBUSTIVEIS LTDA (AUTOR(A))

JOAO VICTOR DE NADAI FRANCISCO (ADVOGADO(A))

RAFAEL BALANIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, para, caso 

queira, impugnar a contestação no prazo legal. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032677-33.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO (ADVOGADO(A))

ELZO BARBOSA (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: Isto posto, reconheço e declaro, de ofício, a incompetência 

absoluta deste juízo para processar e julgar o feito, razão pela qual 

declino da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública 

da Comarca de Cuiabá, ao qual os autos deverão ser remetidos, nos 

moldes do art. 64, §§ 1º e 3º, do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. 

OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9.º 

DA LEI 11.419/2006.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032562-12.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANA KARINE DELBEN FERREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

DIOGO LEONARDO DELBEN FERREIRA DE LIMA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (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: 

Diante ao exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a liminar pretendida, 

determinando tão somente que a autoridade coatora realize o 

licenciamento do veículo marca/modelo CHEVROLET/S-10, ano/modelo 

2014/2015, placas QBK - 3034, cor predominante PRETA, renavam nº 

01049080863 independentemente do pagamento de multas indicadas na 

inicial. Notifique-se as autoridades coatoras para o cumprimento da liminar, 

bem como para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que 

entender necessária. Cumpra-se o disposto no art. 7º, II da Lei 12.016/09. 

Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público, pelo prazo de 10 

(dez) dias (art. 12 da Lei nº 12.016/09). Expirado o prazo, com ou sem 

parecer, venham conclusos para sentença (art. 12, parágrafo único da Lei 

nº 12.016/09). Expeça-se o necessário, devendo ser cumprido pelo Oficial 

de Justiça Plantonista. Intimem-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1023550-71.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO SCHMIDT (ADVOGADO(A))

Ademar Santana Franco (ADVOGADO(A))

HIPER MERCADO GOTARDO LTDA (IMPETRANTE)

LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Fiscal de Tributos Estaduais (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (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 RECOLHER, por meio de Guia de Diligência, no site do 

T r i bu n a l  d e  J u s t i ç a  d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(http://arrecadacao.tjmt.jus.br), comprovando nos autos, o valor referente 

às despesas do Sr. Oficial de Justiça em cumprimento de diligência no 

Bairro Centro Político Administrativo, em Cuiabá-MT. OBSERVAÇÃO: O 

processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJE (Processo 

Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 11.419/2006.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895108 Nr: 26589-35.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ILDA PEREIRA DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALFREDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

GONZAGA - OAB:7166-B/MT, DANIELLE CRISTINA BARBATO DA 

SILVA - OAB:9504/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância superior, na forma do art. 

162, §4° do CPC, impulsiono estes autos para intimar as partes para 

requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 775595 Nr: 28856-48.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DAMIAO LEMOS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILSON MOLINA PORTO - 

OAB:12.790-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT

 Ação Ordinária nº 28856-48.2012.811.0041

Requerente: Carlos Damião Lemos Rodrigues

Requerido: Município de Cuiabá

Vistos.

Trata-se Ação de Indenização de Danos Materiais e Morais ajuizado por 

Carlos Damião Lemos Rodrigues em face do Município de Cuiabá, 

objetivando a condenação do ente público ao pagamento de indenização a 

título de danos morais supostamente decorrente de má prestação do 

serviço de saúde.

O autor sustenta que a falta de tratamento médico causou debilidade total 

de seu membro superior esquerdo.

Pois bem. Verifica-se que, em sede de contestação, o Município requerido 

realizou a denunciação da lide do Hospital Sotrauma, ao argumento de que 

o procedimento cirúrgico ficou sob o encargo do Hospital Sotrauma.

Conforme estabelece o art. 125, II, do CPC, é possível a denunciação da 

lide à aquele que estiver obrigado a indenizar em ação regressiva, ao 

prejuízo daquele que for vencido. Vejamos:

“Art. 125. (...)

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em 

ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.”

Assim, mostra-se cabível a denunciação à lide do Hospital Sotrauma, 

porquanto o Município requerido autorizou a realização do procedimento 

cirúrgico naquela clínica e está poderá ser responsabilidade pela suposta 

ausência de tratamento do autor.

Ante o exposto, RECEBO a denunciação do Hospital Sotrauma, e, por 

conseguinte determino sua citação no endereço indicado pela parte ré às 

fls. 61 para que apresente resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis.

Com a resposta, intime-se a parte contrária para que impugne a 

contestação.

Após, intime-se a denunciada para que especifique, no prazo de 15 

(quinze) dias, as provas que pretende produzir.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho
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 Cod. Proc.: 823719 Nr: 29799-31.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DOS SARGENTOS SUBTENENTES E 

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS FREDERICK DA S. I. DE 

ALMEIDA - OAB:7355-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRYCK DE ARAUJO AYALA 

- OAB:6831 - PROC.EST

 Isto posto, julgo procedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, para consolidar os termos da decisão que 

concedeu a antecipação de tutela deferida nestes autos, anulando a 

decisão administrativa que considerou como reprovados no teste de barra 

fixa os candidatos filiados à autora com idade igual ou superior a 34 anos 

de idade, determinando a manutenção destes no 10º Curso de Formação 

de Sargentos até o julgamento do mérito da presente ação, em igualdade 

de condições com os demais candidatos aprovados.Sem custas. Condeno 

o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios cujo percentual 

será arbitrado em sede de liquidação de sentença, nos moldes do artigo 

85, § 4º, II, do Código de Processo Civil.Decisão sujeita ao reexame 

necessário por força do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo 

Civil. Após o decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se 

os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo 

constar as sempre respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se.Cuiabá, 27 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO 

SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 764068 Nr: 16692-51.2012.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZILDA RÉGIS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO BOAVENTURA - 

OAB:9271/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Diante do exposto, julgo improcedentes os pedidos, com fundamento no 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que 

arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo a exigibilidade da 

obrigação por força do disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 241741 Nr: 10270-70.2006.811.0041

 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: EMILIO SOARES DE SOUZA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT, 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADÃO ALAERTES TECHI - 

OAB:5828/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT, TANIA REGINA IGNOTTI FAIAD - 

PROC. JUD. MUNIC. CBA - OAB:5931

 Tendo em vista a petição do impetrado de fls. 208/212, intimo a parte 

impetrante para requerer o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 798707 Nr: 5104-13.2013.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA PAULA RAFAEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO LUÍS BRESCOVICI - 

OAB:6.814-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Nomeio como perito o Dr. João Leopoldo Baçan, devidamente cadastrado 

pela Corregedoria-Geral da Justiça, podendo ser encontrado à Rua Barão 

de Melgaço, nº 2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, 

telefone celular (65) 99601-1639, e fixo desde já os honorários no importe 

de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos moldes da Resolução nº. 232/2016 

do CNJ.Nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, INVERTO O ÔNUS DA 

PROVA cabendo ao INSS arcar com os honorários periciais, uma vez que 

a parte autora é beneficiária da gratuidade da justiça, acarretando uma 

excessiva dificuldade em cumprir o encargo.Designo o dia 28/11/2018 às 

12h40min (doze horas e quarenta minutos), na Rua Barão de Melgaço, nº 

2754, Edifício Work Tower, 9º Andar, Sala 908, Centro, telefone celular 

(65) 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 para tanto, todos os exames complementares (antigos e 

recentes) e Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).O perito será 

intimado via e-mail através do gabinete, devendo o laudo pericial ser 

entregue no prazo de 20 (vinte) dias, contados da realização da perícia.O 

INSS antecipará, desde logo, os honorários periciais, nos termos do art. 

8º, § 2º da Lei 8.620/93, por tratar-se de ação que tem por objeto acidente 

de trabalho. Intime-se o INSS, para que, no prazo de 10 (dez) dias, efetue 

o depósito dos valores dos honorários, que deverá ser realizado junto à 

Conta Única do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sub conta 

destes autos.Após comprovação do depósito dos honorários por parte do 

INSS, e ainda mediante a juntada do laudo pericial, expeça-se o 

competente alvará para que o expert proceda ao levantamento do 

montante que lhe é devido.Seguem anexos os quesitos do Juízo a serem 

respondidos pelo perito. Por fim, certifique-se acerca da nomeação de 

assistentes técnicos pelas partes, reiterando a providência, caso 

necessário.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1183280 Nr: 44884-52.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIAS ALVES FEITOSA, FRANCISCO CARLOS DE 

ARRUDA, FREDERICO CORREA LIMA LOPES, RAIMUNDO AMANCIO DE 

OLIVEIRA FILHO, WALDILEY ALENCAR TAQUES DO VALLE JUNIOR, JOSE 

MARIA PULQUERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALE ARFUX JÚNIOR - OAB:6843, 

TENARESSA APARECIDA DE ARAÚJO DELLA LÍBERA - OAB:OAB/MT 

7.031

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a impugnação ao cumprimento de sentença é tempestivo, 

impulsiono os autos com a finalidade de intimar a parte exequente para 

manifestar-se, caso queira.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 413573 Nr: 2497-32.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILZA MARIA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10.143

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO EMÍLIO MAGALHÃES - 

PROC. MUNICÍPIO - OAB:3632/MT

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido de sequestro de valores da conta 

única do requerido.No entanto, AUTORIZO, a imediata expedição de alvará 

judicial para levantamento do valor total depositado nestes autos, em favor 

do exequente, no valor supramencionado devidamente atualizado, posto 
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que o valor vinculado na conta judicial do processo é proveniente do cabal 

cumprimento da obrigação do executado, que realizou o competente 

depósito em Juízo, nos termos do art. 5º, §1º do Provimento nº 

11/2017-CM.Por derradeiro, ultimadas tais providências, intimem-se as 

partes, para, querendo, postularem o que entender necessário.Em nada 

sendo requerido, no prazo de 10 (dez) dias, arquivem-se os autos, sem 

necessidade de nova conclusão.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.Paulo Márcio Soares de 

CarvalhoJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 464033 Nr: 32130-88.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR RAMOS JACINTO, PATRICK SHARON 

DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SECRETARIA DE 

ESTADO DE SAUDE DE MATO GROSSO, PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CUIABÁ - SMS, GESTOR DO SISTEMA ÚNICO DE SAUDE - ESTADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICK SHARON DOS SANTOS 

- OAB:14.712/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, PAULO EMILIO MAGALHÃES - 

PROC. DO MUNICIPIO - OAB:3.632/MT, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT, RUBI FACHIN - OAB:3799

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

 PROCESSO Nº 464033

Exequente: Julio Cesar Ramos Jacinto.

Executado: Estado de Mato Grosso.

Vistos.

 Intime-se o parte credora para apresentar resposta a impugnação à 

execução postulado pela ente público estadual na petição “retro”, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 Após, voltem-me os autos para novas deliberações.

 Intimem-se.

 Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1025160 Nr: 34380-21.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA BENEDITA SANTIAGO ZORMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:24799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 intime-se o requerente para regularizar o devido prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1019511 Nr: 31606-18.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA LEITE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA 

ESTADUAL DE SAÚDE, MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNI FERREIRA DE 

VASCONCELOS - OAB:12.701-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Breno Barreto Moreira de 

Oliveira - OAB:Proc. do Estado

 Ação Obrigação de Fazer n.º 31606-18.2015.811.0041 – Cód. 1019511

Requerente: Ana Leite de Oliveira.

Requerido: Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá.

Vistos e etc.

 Intime-se a patrona da parte autora para sanar a falha processual 

apontada na certidão de fls. 42, no prazo de 15 (quinze) dias.

Ou então, manifeste-se sobre o despacho exarado à fl. 38, informando 

acerca do cumprimento integral da antecipação de tutela concedida, 

juntando aos autos os documentos comprobatórios que entender 

necessários.

 Ultimadas tais providências, façam-me os autos conclusos.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 464216 Nr: 32235-65.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR LOPES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS 

SERVIDORES DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE CRISTINA BALBO - 

OAB:7454-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO YEGROS PEREIRA - 

OAB:8.574, REGINA MACEDO GONÇALVES - OAB:505/MT

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 32235-65.2010.811.0041 - CÓDIGO: 464216

Exequente: Júlio César Lopes da Silva.

Executado: MT – SAÚDE.

Vistos e etc.

Em atenção ao petitório e documentos de fls. 228/231, manifeste-se o 

executado, dentro do prazo legal.

Após, façam-me os autos conclusos para deliberações.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

Paulo Márcio Soares de Carvalho

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1141841 Nr: 28244-71.2016.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ÁVILA DA SILVA CHIAPETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO (GESTOR 

ESTADUAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

CUIABÁ - OAB:NUCLEO CIVEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 Ação Obrigação de Fazer n.º 28244-71.2016.811.0041 – Cód. 1141841

Requerente: Terezinha Ávila da Silva Chiapetti.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

Data máxima vênia, entendo que o caso concreto existe indícios de crime 

contra administração pública, diante do pagamento a empresa que 

decretou falência e por motivo não justificado não repassou o 

medicamento custeado ao Requerente.

Dessa forma, RENOVE-SE a intimação do digno representante legal do 

Ministério Pública para querendo, manifeste-se no feito em razão dos fatos 

expostos.

 Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 452831 Nr: 24837-67.2010.811.0041

 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: EUSMAR BERNARDINO DA SILVA
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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: RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Ação Obrigação de Fazer n.º 24837-67.2010.811.0041 – Cód. 452831

Requerente: Eusmar Bernardino da Silva.

Requerido: Estado de Mato Grosso.

Vistos e etc.

DEFIRO a cota ministerial de fls. 134.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Ultimada tal providências, façam-me os autos conclusos para 

prosseguimento do feito.

 Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 366402 Nr: 5190-23.2009.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DE AZEVEDO ARAUJO - 

OAB:OAB/MT 13.719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISABELA DE DEUS MOURA - 

OAB:PROCURADORA FED

 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

PROCESSO Nº 5190-23.2009.811.0041 – Cód. nº 366402

Exequente: João Batista Dias.

Executado: Instituto Nacional de Seguridade Social.

Vistos e etc.

Considerando o pleito formulado pelo INSS, fls. 234, requerendo carga da 

demanda principal no sentido de realizar uma análise legitimatória, entendo 

que o pedido se traduz uma procedimento administrativo interno da 

Instituição, não podendo se valer na esfera jurídico do processo, eis que a 

Portaria PGF nº 861/2010; “preceitua dos procedimentos a serem 

adotados pelos órgãos de execução da Procuradoria-Geral Federal 

quando da expedição de precatórios ou requisições de pequeno valor.”

 Ademais, depreende-se dos autos que os ofícios requisitórios já foram 

devidamente expedidos em favor dos exequentes, em face da 

concordância do executado quanto aos valores apresentados pela 

contadoria nos embargos à execução nº 16451-72.2015.811.0041, em 

apenso.

 Por tais razões, INDEFIRO o pedido aviado pelo Instituto Nacional de 

Seguridade Social.

 Via de consequência, determino o encaminhamento das Requisições de 

Pequeno Valor ao executado para que proceda com a quitação do débito, 

nos termos explanados no corpo do requisitório, senão vejamos:

“Consigno que o pagamento deverá ocorrer no prazo de 60 (sessenta) 

dias, contados do recebimento da requisição, sob pena de sequestro, 

devendo os respectivos comprovantes ser juntados aos autos tão logo 

ocorra a quitação.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 461486 Nr: 30420-33.2010.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERALDO SATELES DE JESUS

 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: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO, RENATA MACIEL CUIABANO- 

PROCURADORA DO ESTADO - OAB:6640/MT

 Diante do exposto, não podendo a parte autora esperar o aquisição dos 

medicamentos por parte do requerido, pois caso não seja medicada 

atempadamente, corre risco de piora no seu quadro clinico e, em 

consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o bloqueio judicial de 

numerário existente em conta única do ESTADO DE MATO GROSSO no 

valor total de R$ 166,42 (cento e sessenta e seis reais e quarenta e dois 

centavos) , para assegurar a aquisição dos medicamentos pleiteados pelo 

requerente, decorrido do descumprimento da liminar retro, a ser 

transferido, para a conta de titularidade da Drogaria SOUZA LTDA-ME, 

CNPJ n. 32.995.896/0002-63, Banco Itaú, Agência nº 1433, Conta Corrente 

nº 13986-0.O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, observados 

os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior transferência 

para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado o bloqueio, expeça-se 

ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de Justiça, para que 

proceda o rastreamento e vinculação do valor aos presentes autos.O 

AUTOR e o FORNECEDOR deverão fazer a prestação de contas, no prazo 

de 10 (dez) dias, a contar da data de aquisição do medicamento, 

apresentando nota fiscal.Na sequência, intime-se o Requerido para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da prestação de contas, 

conforme disposto no § 4º do artigo 11 do Provimento n. 

02/2015-CGJ.Cumpridas as determinações, encaminhem-se os autos ao 

MP.Expeça-se o necessário. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá-MT, 26 de 

setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 724305 Nr: 19953-58.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBG, LORENA CRISTHIAN BEZERRA DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCA DA SILVA LUZARDO - 

OAB:19.031/MT, PAOLA DE OLIVEIRA TREVISAN GOMES - 

OAB:7.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRCIA REGINA SANTANA 

DUARTE - OAB:PROC. DO ESTADO

 Com essas considerações e por tudo mais que consta nos autos, 

HOMOLOGO os valores apresentados pela CONTADORIA JUDICIAL, para 

que operem seus jurídicos e legais efeitos.Preclusa essa sentença 

homologatória, certifique-se nos autos, consoante determinação da 

Corregedoria Geral de Justiça/MT em decisão proferida nos autos de 

PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS nº 218/2014 – CIA nº 0170781-87.2014 aliada 

a Resolução nº 115 do CNJ, determino a expedição do respectivo RPV no 

valor apontado na planilha de cálculo de fls. 204.Decorrido o prazo 

recursal, certifiquem-se e arquivem-se os autos até o pagamento do 

Requisição de Pequeno Valor (RPV).Cumpra-se, expedindo o que for 

necessário.Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES 

DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 794016 Nr: 320-90.2013.811.0041

 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: IRANICE FERREIRA DE LEITE MENDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMANUELLE M. CUIABANO - 

OAB:13.860, FABIO DORILEO VIEIRA - OAB:OAB/MT 10.723

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO PEREIRA MACHADO - 

PROC FEDERAL - OAB:

 Ação Ordinária nº 320-90.2013.811.0041

Requerente: Iranice Ferreira de Leite Mendes

Requerido: Instituto Nacional de Seguridade Social

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Concessão de Pensão por Morte com Pedido de 

Antecipação de Tutela proposta por em face do Instituto Nacional de 

Seguridade Social, pugnando pela concessão do benefício supracitado.

 Antecipação de tutela indeferida.
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Regularmente citado, o Requerido contestou a ação, pugnando pela 

improcedência do pedido.

A Requerente impugnação a contestação.

Sem produção de provas específicas.

O Ministério Público opina pelo prosseguimento do feito sem a sua 

intervenção.

Ao final, a Requerente pugna pela desistência da ação.

Intimado para se manifestar sobre o pedido de desistência formulado, o 

Requerido quedou-se inerte.

Isto posto, em não havendo insurgência expressa da parte Requerida, 

homologo a desistência vindicada pela Requerente, para que produza 

seus efeitos legais, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, 

na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Condeno a Requerente ao pagamento das custas processuais e de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação com fundamento no artigo 98, § 3º, 

do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os autos 

com as baixas e providências de estilo.

P.R.I.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.

PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 856840 Nr: 59092-46.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FERREIRA DE ARRUDA, ALLAN RODRIGO 

SILVA COUTINHO MORBECK, DEJALMIR ASSUMPÇÃO PEREIRA, CHARLIE 

AMORIM LIMA, CLAUDIO SCHARFF, DAISI SABINO DUTRA DOS SANTOS, 

JUCINEIDE ALVES FERREIRA, MARIA DE FÁTIMA PAULA RODRIGUES 

PINTO, JOÃO FRANCISCO BORBA, KELLY CRISTINA SÃO PEDRO DE 

PAULA, LUIS CARLOS GOMES VIANA, MARIA AUGUSTA DE ARAÚJO, 

MARIETA VAZ DE PAULA, PATRÍCIA BOHNER CONCATTO SCHARFF, 

TEREZINHA SANTANA DA SILVA, RAIMUNDA NASCIMENTO DE SOUZA, 

RAIMUNDO MOREIRA CALDAS, SIZIANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA 

BARBOSA, SIZIEBORA SEBASTIANA DE OLIVEIRA BARBOSA

 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: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:PROC. DO ESTADO

 Isto posto, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para afastar o 

direito da Exequente ao recebimento de diferenças decorrentes da 

conversão da URV, nos moldes postos no bojo da presente decisão, 

afastando qualquer tipo de implementação salarial e recebimento de 

passivo decorrente da alegada perda salarial da conversão da URV em 

favor da Exequente.Condeno a Exequente ao pagamento de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. Suspendo 

a exigibilidade da obrigação, com fundamento no artigo 98, § 3º, do Código 

de Processo Civil.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, 

arquivem-se os presentes autos com as cautelas de estilo.P.R.I.Cuiabá, 27 

de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 1060615 Nr: 51293-78.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANETE AUXILIADORA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE ESTEVES FERREIRA 

SAMPAIO - OAB:12917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - OAB:

 Certifico que a contestação está tempestiva. Que impulsiono esses autos 

para intimar a parte autora para impugnar a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 178862 Nr: 26202-69.2004.811.0041

 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: FIEMT - FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERINTENDENTE ADJUNTO DE 

FISCALIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENIO J. C. MEDEIROS - 

OAB:7921/MT, JOÃO HENRIQUE P. ALVES FERREIRA - OAB: 11.354/MT, 

Jorge Luiz Braga - OAB:3168-B/MT, KLEITON ANDERSON ANTUNES 

DE SOUZA - OAB:10077-B, TAÍSA ESTEVES MATSUBARA - 

OAB:OAB/MT 11.360, VICTOR HUMBERTO MAIZMAN - OAB:4.501/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISABETE FERREIRA ZILIO 

(PROC. DO ESTADO) - OAB:

 Vistos.

Junte-se.

DEFIRO.

Desentranhe-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paulo Márcio Soares de Carvalho

 Cod. Proc.: 952872 Nr: 1414-05.2015.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA DE HOLANDA 

TANIGUT BASSI - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ EDUARDO PRIETO PERES 

GALDINO - PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados, com fundamento 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.Condeno a Requerente ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa. 

Suspendo a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3º, do 

diploma processual.Intime-se a parte requerida para que, no prazo de 10 

(dias), efetue o depósito dos honorários periciais. Efetuado o depósito, 

expeça-se o alvará para liberação dos honorários periciais em favor do 

expert.Após o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os 

presentes autos com as cautelas de estilo.Cuiabá-MT, 26 de setembro de 

2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE DIREITO

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030060-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE PIOVESAN (ADVOGADO(A))

EDSON FERMINO BACCHI (AUTOR(A))

MARINE MARTELLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1030060-03.2018.8.11.0041 AUTOR(A): EDSON FERMINO BACCHI RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Ação Anula tór ia  nº 

1030060-03.2018.811.0041 Embargante: Edson Fermino Bacchi 

Embargado: Estado de Mato Grosso Vistos, etc. Trata-se de Embargos de 

Declaração opostos por Edson Fermino Bacchi em face da decisão que 

indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na Ação Anulatória de 

Crédito Fiscal proposta em desfavor do Estado de Mato Grosso. Aduz a 

existência de omissão na decisão, afirmando que não foram valorados 

argumentos contidos na petição inicial, como a nulidade do ato 

administrativo por ausência de motivação. Destaca, ainda, que a decisão 
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foi omissa ao deixar de se referir ao conceito de interesse comum 

ensejador da responsabilidade solidária prevista no artigo 124, I, do CTN, 

tendo considerado as notas fiscais como inidôneas e imputado ao 

Requerente a responsabilidade pelo recolhimento do imposto, sem que o 

fisco o fizesse. Em razão do exposto, requer o provimento dos embargos 

para que sejam sanados os vícios apontados. É o relato do necessário. 

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. Analisando detidamente os autos, vislumbro a 

existência de omissão parcial a ser sanada, tendo em vista que a 

responsabilidade solidária prevista na autuação faz menção genérica aos 

artigos 113 e 124 do CTN. Nesse ponto, entendo que assiste razão parcial 

à embargante, pois, em não havendo comprovação inequívoca da 

existência de má-fé ou conluio entre as partes envolvidas na operação 

mercantil, não se pode aplicar a responsabilidade solidária com 

fundamento no interesse comum previsto no artigo 124, I, do CTN. 

Contudo, apesar da ausência de indicação expressa do inciso tido por 

violado, penso que tal fato, por si só, não caracteriza a nulidade do auto 

de infração por ausência de motivação, como alegado na petição inicial, 

notadamente quando a análise do contexto probatório permite aferir a 

natureza da infração cometida. In casu, consta da Notificação de Auto de 

Infração que o contribuinte emitiu notas fiscais sem que houvesse a 

comprovação da regularidade das operações, sendo que tanto o 

vendedor quanto o adquirente, apesar de intimados, deixaram transcorrer 

in albis o prazo concedido para comprovar que as operações objeto da 

autuação eram regulares. Em face desse contexto, verifica-se a 

responsabilidade solidária do ora Embargante, na condição de suposto 

adquirente das mercadorias, com fundamento no artigo 124, II, do CTN, 

que atribui a responsabilidade solidária às pessoas expressamente 

designadas por lei, tendo em vista que a Lei Estadual nº 7.098/98, em seu 

artigo 18-C, assim dispõe no que interessa ao caso concreto: “Art. 18-C 

Responde solidariamente com o sujeito passivo pelas infrações 

praticadas, em relação às disposições desta lei e demais obrigações 

contidas na legislação tributária, o profissional de Contabilidade, 

responsável pela escrituração fiscal e/ou contábil do contribuinte, no que 

pertine a prestação de informações com omissão ou falsidade. Parágrafo 

único Respondem, também, solidariamente com o sujeito passivo pelas 

infrações praticadas, em relação às disposições desta lei e demais 

obrigações contidas na legislação tributária, no que se refere à prestação 

de informações com omissão ou falsidade, o administrador, o advogado, o 

economista, o correspondente fiscal, o preposto, bem como toda pessoa 

que concorra ou intervenha, ativa ou passivamente, no cumprimento da 

referida obrigação.” Desse modo, como o próprio Embargante reconhece 

na petição inicial que é beneficiário do diferimento do imposto 

(postergação do momento do pagamento), cabia-lhe o dever de prestar as 

informações solicitadas pelo fisco na esfera administrativa, o que deixou 

de fazer, motivo pelo qual deve responder, ao menos em tese, 

solidariamente pela penalidade, nos moldes do artigo 124, II, c/c 113, caput 

e § 3º, do CTN, além do artigo 18-C da Lei Estadual nº 7.098/98. Ademais 

disso, como consequência da ausência de comprovação da regularidade 

da operação mercantil e do consequente enquadramento do documento 

fiscal na hipótese de inidoneidade prevista no artigo 35-B, VII, da Lei 

Estadual nº 7.098/98, verifica-se, prima facie, a perda do benefício do 

diferimento e da redução da base de cálculo com fundamento no Convênio 

ICMS 52/91 (conforme informado no documento fiscal), nos moldes do 

artigo 5º, § 4º, do referido diploma legal, in litteris: “Art. 5º Omissis. (...) § 

4º Observado o disposto no Parágrafo único do Art. 24 e nos Arts. 35-A e 

35-B, não se reconhecerão isenção, crédito, redução de base de cálculo, 

outras desonerações integrais ou parciais, ou qualquer outro benefício 

fiscal à operação ou prestação de serviço irregular ou que não estiver 

acobertada por documento fiscal idôneo e regular.” Por corolário, 

considerando a possibilidade de aplicação da responsabilidade solidária 

por expressa disposição legal, resta prejudicada, por ora, a discussão do 

conceito de interesse comum para fins de apuração do referido instituto. 

Ao arremate, destaco que o fato de o magistrado indicar os dispositivos 

legais aplicáveis ao caso, mesmo sem que o fisco o tenha feito, não 

importa em vulneração ao princípio da imparcialidade ou em pré-julgamento 

da causa, uma vez que tal prática decorre de princípio comezinho de 

direito (dê-me os fatos que te darei o direito), sendo certo que a questão 

deve ser melhor analisada no curso da instrução processual, sob o crivo 

do contraditório e da ampla defesa. Ante o exposto e por tudo mais que 

dos autos consta, CONHEÇO dos Embargos de Declaração, porque 

tempestivos e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, apenas para 

acrescentar à decisão embargada os fundamentos postos nesta decisão, 

mantendo a conclusão pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência. 

Intimem-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. Paulo Márcio Soares de 

Carvalho Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029630-51.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO (ADVOGADO(A))

MARCOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ DECISÃO Numero do Processo: 

1029630-51.2018.8.11.0041 AUTOR(A): MARCOS DA SILVA RÉU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Da leitura atenta da petição 

inicial, depreende-se que o pedido de tutela de urgência foi formulado nos 

seguintes moldes: “A concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 

300 do NCPC, para determinar a inclusão do autor no Quadro de Acesso 

e, consequentemente, efetivar a sua Promoção a 3º Sargento, com efeitos 

a partir de 05.09.2018, possibilitando que ele também participe do Estágio 

de Qualificação de Sargentos, que iniciará no dia 10.09.2018 

(segunda-feira) e terminará no dia 05.10.2018, conforme Ofício Circular nº 

043/ADM.SIST/DEIP/2018, de 31.08.2018;” Logo, a decisão objurgada deve 

ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que que a promoção 

almejada importaria na reclassificação do servidor, além de acarretar o 

aumento de seus vencimentos, providências estas que encontram óbice 

nas normas anteriormente indicadas. Isto posto, indefiro o pedido de 

reconsideração. Intimem-se. Prossiga-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018 

PAULO MARCIO SOARES DE CARVALHO Juiz de Direito

5ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1022146-82.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

VITTOR ARTHUR GALDINO (EXEQUENTE)

VITTOR ARTHUR GALDINO (ADVOGADO(A))

FRANCINE GOMES PAVEZI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. PROCESSO N°: 

1022146-82.2018.8.11.0041 (PJE 4) Vistos, Primeiramente, verifico que 

não se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes 

do CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 

003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo 

desinteresse na conciliação. Trata-se de ação de execução de titulo 

extrajudicial contra a Fazenda Pública, porquanto figura no polo passivo, o 

Estado de Mato Grosso e, desta feita deve se dar com base no art. 910 do 

NCPC. Assim, nos termos do artigo retro, cite-se a Fazenda Pública para 

opor embargos à execução em 30 (trinta) dias. Não havendo embargos, 

expeça-se o ofício-precatório, nos termos do art. 910, § I, do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá, 26 de setembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030645-55.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

JULIS MIRTA RAMOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1030645-55.2018.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Cite-se o 

requerido, para, querendo, responder a ação no prazo legal, sob pena de 

serem considerados verdadeiros os fatos alegados pelo requerente. Nos 

termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 

98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cumpra-se. Cuiabá, 27 de 

Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1017575-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior (ADVOGADO(A))

RURAL SOLUCOES E SERVICOS LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERINTENDENTE DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1017575-39.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Intime-se pessoalmente a parte 

Autora para, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, manifestar se ainda 

possui interesse no presente feito. Após, voltem-me conclusos. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032545-73.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

NADIR MARIA MALACARNE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1032545-73.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Assim, citem-se os requeridos, para, 

querendo, responderem a ação no prazo legal, sob pena de serem 

considerados verdadeiros os fatos alegados pela requerente. Em seguida, 

voltem-me cls. Cite-se Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1013846-34.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EMINE ANGELICA DE SOUZA BARBOSA (ADVOGADO(A))

ALINE CALDAS BRITO (ADVOGADO(A))

Z. H. D. S. S. (REQUERENTE)

JAINE DOS SANTOS PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1013846-34.2018.8.11.0041 (PJE 4) 

Vistos e etc. Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e 

mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, 

por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública 

Estadual já se manifestou pelo desinteresse na conciliação. Assim, 

citem-se os requeridos, para, querendo, responderem a ação no prazo 

legal, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos alegados 

pela requerente. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo n. 

165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. Em seguida, voltem-me cls. Cite-se 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015147-16.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO SILVA (ADVOGADO(A))

KELVIN LORRAN DE SOUZA PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(RÉU)

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO: 1015147-16.2018.8.11.0041 (PJE 3) 

Vistos etc. Intime-se a parte autora para comprovar o trânsito em julgado 

dos autos código n°. 1053315, no prazo de 10 (dez) dias. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 28 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO.

Despacho Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000003-04.2018.8.11.9999

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CAROLINA DA CRUZ (ADVOGADO(A))

FERNANDA BRITO RAMOS (IMPETRANTE)

KATIA SABRINA SANTIAGO GUIMARAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRÓ REITOR DE CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO 

DE RESERVA (IMPETRADO)

REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

PRESIDENTE DA COMISSÃO DE CONCURSO DA POLITEC (EDITAL 1/2017) 

(IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº: 1000003-04.2018.8.11.9999 

(PJE 3) Vistos, etc. Notifique-se a autoridade coatora remanescente, qual 

seja Presidente da Comissão do Concurso Público n. 

001/2017/Seges/Sesp/Politec, 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 de Mato Grosso sobre a 

presente decisão, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito, consoante previsão do art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009. 

Em seguida, abro vistas ao mister do Ministério Público, para, querendo, 

manifestar-se no presente feito, nos termos do art. 12 da Lei nº 12.016/09. 

Após, decorrido o prazo das informações, prestadas ou não, voltam-me 

os autos conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Cuiabá-MT, 29 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 708144 Nr: 1466-40.2011.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROLESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERENTE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS 

TRIBUTÁRIOS - GPAT DA SEFAZ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO DE CUNTO 

MONTENEGRO - OAB:11.903-A/MT, ENIO JOSÉ COUTINHO MEDEIROS - 

OAB:7.921/MT, FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - OAB:6.848-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO MARCEL VANIN 

TURCHIARI - OAB:PROC.

 Tendo em vista que os advogados mencionados na petição de fls. 172 

não estavam cadastrados, impulsiono os autos para publicação da 

certidão: Considerando o retorno dos autos da instância superior, na 

forma do art. 162, §4º do CPC, impulsiono estes autos para intimar as 
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partes para requererem o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 716469 Nr: 7912-59.2011.811.0041

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA HABITACIONAL CONDOMINIAL 

AUTONOMA DO ESTADO/MT - COAUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA FELIX DA SILVA - 

OAB:13.039

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ADELAR DAL PISSOL 

(PROCURADOR MUNICIPAL) - OAB:2.838/MT

 Assim, diante da presença dos requisitos previstos no art. 849 do 

CPC/73, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, tornando 

definitiva a antecipação de tutela anteriormente deferida.Condeno o réu ao 

pagamento das custas processuais e da taxa judiciária, além de 

honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa 

(artigo 85, § 4º, III, do CPC).Decisão sujeita ao reexame necessário por 

força do disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o 

decurso do prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao 

E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as 

sempre respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 27 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 724843 Nr: 20526-96.2011.811.0041

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA HABITACIONAL E CONDOMINIAL 

AUTONOMA DO ESTADO DE MATO GROSSO-COAUT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA 

- OAB:12928

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUBI FACHIN (PROCURADOR 

DO MUNICÍPIO) - OAB:3.799/MT

 Assim, nos termos do art. 487, I, JULGO PROCEDENTE o pedido, para 

consolidar os efeitos da tutela antecipada deferida na cautelar em apenso 

e determinar que seja substituído os lotes das quadras 02, 03, 04, 06, 08, 

09, 11, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 do 

loteamento Morada do Ouro II ofertados como garantia à Prefeitura de 

Cuiabá pelo lote 01 da quadra 01 com área de 13.568,67 m², devidamente 

matriculado sob o n.° 50.865 do livro 2-HV.Condeno o réu ao pagamento 

das custas processuais e da taxa judiciária, além de honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor atualizado da causa (artigo 85, § 

4º, III, do CPC).Decisão sujeita ao reexame necessário por força do 

disposto no artigo 496, I, do Código de Processo Civil. Após o decurso do 

prazo para recursos voluntários, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso, fazendo constar as sempre 

respeitosas homenagens deste juízo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE 

CARVALHOJUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 1025155 Nr: 34376-81.2015.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VILMAR VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10.604/MT, MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO - 

OAB:24799/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLISON AKERLEY DA SILVA 

PROC DO MUNICIPIO - OAB:8.930

 intime-se o requerente para regularizar o devido prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 352292 Nr: 23041-12.2008.811.0041

 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: T. M. M. L, CÍRO RENATO LOPES

 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, ROGÉRIO BORGES FREITAS - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WYLERSON VERANO DE 

AQUINO SOUSA - OAB:3.968/MT

 Diante do exposto, não podendo a parte autora esperar o aquisição dos 

medicamentos por parte do requerido, pois caso não seja medicada 

atempadamente, corre risco de piora no seu quadro clinico, DEFIRO o 

bloqueio judicial de numerário existente em conta única do ESTADO DE 

MATO GROSSO no valor total de R$ 1.405,20 (um mil, quatrocentos e 

cinco reais e vinte centavos), para assegurar a aquisição do medicamento 

para continuação do tratamento, decorrido do descumprimento da 

antecipação de tutela concedida, a ser transferido, para a conta de 

titularidade da UNIMED CUIABÁ COORERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

Banco do Brasil, Agência: 4205-6, Conta Corrente: 2739-1, CNPJ: 

03.533726/0001-88.O bloqueio deverá ser realizado via BACENJUD, 

observados os termos do Provimento n. 02/2015-CGJ, com posterior 

transferência para a conta única do Poder Judiciário. Confirmado o 

bloqueio, expeça-se ofício ao Departamento de Conta Única do Tribunal de 

Justiça, para que proceda o rastreamento e vinculação do valor aos 

presentes autos.O AUTOR e o FORNECEDOR deverão fazer a prestação 

de contas, no prazo de 10 (dez) dias, a contar da data de aquisição do 

medicamento, apresentando nota fiscal, sob pena de responsabilidade.Na 

sequência, intime-se o Requerido para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da prestação de contas, conforme disposto no § 4º do 

artigo 11 do Provimento n. 02/2015-CGJ.Por derradeiro, certifique-se na 

Secretaria Unificada acerca da existência do deposito judicial efetuado 

pelo ente estatal, conforme informado na petição de fls. 

463/466.Cumpridas as determinações, encaminhem-se os autos ao 

MP.Expeça-se o necessário. Intime-se e cumpra-se.Cuiabá-MT, 27 de 

setembro de 2018.PAULO MÁRCIO SOARES DE CARVALHOJUIZ DE 

DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 845671 Nr: 49332-73.2013.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA FRANCISCA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO CAMPOS DE OLIVEIRA - 

OAB:16.390/MT, GLADYS ELISABETH SILVEIRA ARAUJO - 

OAB:23972/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO (PROCURADOR DO ESTADO) - OAB:PROC ESTADO

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,

 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Roberto Teixeira Seror

 Cod. Proc.: 922437 Nr: 44880-83.2014.811.0041

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO CORREA DE LIMA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ PRIETO - 

OAB:7360-B/ MT, PAULA GOMES DE SOUZA PRIETO - OAB:22531/O, 

RAFAEL CATISTE TENÓRIO - OAB:16331/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:PROCURADOR EST

 Considerando o retorno dos autos da instância

 superior, na forma do art. 162, §4º do CPC,
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 impulsiono estes autos para intimar as partes

 para requererem o que entender

de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1004656-18.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO LUIZ BLAZIUS (ADVOGADO(A))

SPERAFICO DA AMAZONIA SA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1004656-18.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Pedido de Tutela de 

Urgência consistente na Sustação de Protesto proposta por SPERAFICO 

DA AMAZÔNIA S/A em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a procedência dos pedidos para 

que seja determinada a sustação dos protestos nº 10030463, 10030464 e 

10030645 realizados pela Procuradoria Geral do Estado, referente às 

CDA’s nº 201512192, 201512193 e 201512205 perante o 4º Serviço 

Notarial de Cuiabá/MT. Foi deferida em parte a tutela provisória de urgência 

(ID nº 1022827). Em síntese, é o que merece registro. Nesta Comarca foi 

instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA 

constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo 

citado, conclui-se que compete à Vara Especializada de Execuções 

Fiscais processar e julgar a presente demanda. Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1030494-89.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO DIAS FERREIRA (IMPETRANTE)

CLEDNEI LIBORIO FELICIANO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Presidente Detran MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1030494-89.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por CARLOS ALBERTO DIAS FERREIRA com 

supedâneo na Lei n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, 

contra ato tido por ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT, objetivando liminarmente, 

seja determinado o licenciamento do veículo VW/GOL 1.0 GIV, ano/baf. 

ano/mod.: 2008/2009, combustível: ALCOOL/GASOLINA, cor: PRETA, 

placa: NJF9297, chassi: 9BWAA05W39P051212 sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual, 

bem como a liberação do veiculo apreendido independentemente do 

pagamento das taxas de guincho e permanência no pátio da SEMOB 

CUIABÁ/MT. No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a 

liminar eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o 

relato. 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. À vista da legislação que disciplina o mandado de 

segurança (art. 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de 

medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o mandado 

de segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Pois bem. Como alhures 

relatado, busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a 

determinação para que o veículo VW/GOL 1.0 GIV, ano/baf. ano/mod.: 

2008/2009, combustível: ALCOOL/GASOLINA, cor: PRETA, placa: 

NJF9297, chassi: 9BWAA05W39P051212 seja licenciado sem o 

pagamento de multas previamente existentes no banco de dados da 

autarquia estadual. Analisando sumariamente os autos, vejo que não há 

demonstração de que houve a notificação regular do Impetrante para 

exercer o direito de defesa. É necessário, para tanto, a dupla notificação, 

ou seja, é mister a lavratura do Auto de Infração, em seguida o julgamento 

da regularidade deste e, só então, em caso positivo, é aplicada a 

penalidade pecuniária, nos termos do art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 

312 do STJ. No tocante aos autos de infração ressai que não houve 

cumprimento da legislação de trânsito. Com efeito, da relação das multas 

apresentadas denota-se que não se observou a exigência da dupla 

notificação à parte infratora, conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 

282 da legislação de trânsito e a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a 

sua imposição é ilegal. Nestes termos tem assentado a jurisprudência do 

E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE 

SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E 

TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE 

MULTASPOR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO 

INFRATOR – ILEGALIDADE - ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA 

RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a renovação da licença de veículo ao 

pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado, Sentença 

mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 150975/2013, DRA.VANDYMARA 

G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

11/03/2014, Data da publicação no DJE 17/03/2014). Assim, o 

condicionamento do ato de licença ao pagamento das multas não pode ser 

considerado exercício do poder de polícia, haja vista que neste caso 

entendo ser o mesmo que fazer justiça com as próprias mãos. Dessa 

forma, a ausência da notificação regular corrobora a ilegalidade do ato, 

restando evidenciada, neste momento, a fumaça do bom direito. O 

periculum in mora é evidente na medida em que a ausência do 

licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do bem, 

fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de ineficácia, 

caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. De outro modo, 

no que tange a liberação de veiculo apreendido sem o prévio pagamento 

de taxas relacionadas aos serviços de remoção, depósito e guarda, 

disciplina a Lei 13.281/2016 em seu artigo 3º, §4º, alterando o artigo 271 

da Lei 9.503/97, que tais serviços poderão ser realizados por órgãos 
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públicos ou particulares, mediante licitação, sendo o proprietário do veiculo 

o responsável pelo pagamento dos custos desses serviços. Ainda, 

conforme o parágrafo 10 da referida Lei, o pagamento das despesas de 

remoção e estada será correspondente ao período integral, contado em 

dias, no limite temporal de 6 (seis) meses. Portanto, a restituição do veículo 

está condicionada ao pagamento das taxas administrativas referentes aos 

dias de estada do veículo pelo prazo máximo de 6 (seis) meses a contar 

da data de entrada do veículo no pátio de apreensão. ISTO POSTO, e com 

base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os requisitos da 

tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de determinar à 

autoridade coatora que licencie o veículo VW/GOL 1.0 GIV, ano/baf. 

ano/mod.: 2008/2009, combustível: ALCOOL/GASOLINA, cor: PRETA, 

placa: NJF9297, chassi: 9BWAA05W39P051212 sem a exigência do 

pagamento prévio das multas, bem como a liberação do veiculo mediante o 

pagamento das taxas de estadia e remoção não superior ao período de 6 

(seis) meses. Notifique-se a autoridade coatora, enviando-lhe a segunda 

via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, preste as informações de 

praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei 

12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão de representação judicial da 

autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, ingresse no 

feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Após, vistas ao MP e conclusos para 

sentença. Intime-se. Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 25 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031679-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

GUIMARAES FAGUNDES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1031679-65.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Lançamento com pedido de tutela provisória de urgência proposta por 

GUIMARÃES FAGUNDES DE OLIVEIRA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do 

provimento antecipatório para que seja determinada a suspensão da 

exigibilidade da obrigação tributária, consubstanciada no Aviso de 

Cobrança Fazendária nº 196496/1624/101/2018. Aduz, em síntese, que é 

agropecuarista no Estado do Mato Grosso onde comercializa bovinos em 

pé, cujas operações de vendas são caracterizadas como diferidas pela 

legislação do ICMS deste Estado, sendo que o contribuinte fica 

desobrigado ao recolhimento do ICMS quando promove suas vendas, 

ficando esta obrigação a cargo do estabelecimento que promove a 

operação subsequente. Relata que, em 27.04.2018, a Autoridade Fiscal 

emitiu o Aviso de Cobrança Fazendária nº 196496/1624/101/2018, 

tentando lançar e constituir um crédito tributário a título de penalidade, pela 

falta de entrega dos arquivos do SPED FISCAL referente aos meses de 

janeiro, fevereiro, março, maio e julho de 2.016, impondo a penalidade com 

base no art. 45, VII, “a-1”, c/c §§ 25 e 17, IV e V. Pontua que tal imposição 

está eivada de ilegalidades e no que tange ao valor da penalidade ela é 

exorbitante, desproporcional e confiscatória, haja vista que a Fazenda 

Pública não teve nenhum prejuízo com o atraso na entrega dos arquivos e, 

portanto, o art. 112 do CTN deveria ser observado. Ampara a sua 

pretensão à vista dos requisitos da tutela de provisória de urgência, 

previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

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). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta 

com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade da obrigação tributária, consubstanciada no 

Aviso de Cobrança Fazendária nº 196496/1624/101/2018. Em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente 

os documentos de ID nº 15505455 e seguintes, não vislumbro, nesta fase 

de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores para a 

concessão da tutela provisória pleiteada. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência da evidência da 

probabilidade do direito, uma vez que o Requerente não demonstrou de 

forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pelos 

Requeridos, bem como não acostou documentos capazes de evidenciar a 

aludida conduta maliciosa atribuída a eles. Outrossim, caso deferida a 

medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida 

interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a 

ausência de manifestação do Requerido. Portanto, ante a ausência de um 

dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, 

qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento 

da medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a 

ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Citem-se pessoalmente os 

Requeridos, para, querendo, apresentarem as suas defesas, no prazo 

constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao 

Requerente para impugnar no prazo legal. Posteriormente, abro vistas ao 

ilustre representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para 

sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 26 

de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1031801-78.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELINA SANTA DA SILVA MARTINS (IMPETRANTE)

LUCIANA BORGES MOURA CABRAL (ADVOGADO(A))

JESSIKA NAIARA VAZ DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO MUNICIAL DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO DE 

CUIABA (IMPETRADO)

PREFEITURA DE CUIABA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1031801-78.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança com pedido de liminar impetrado por ANGELINA SANTA DA 

SILVA MARTINS contra ato indigitado coator da lavra do PREFEITO 

MUNICIPAL DE CUIABÁ/MT e do SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL 

DE SERVIÇOS URBANOS, todos qualificados na exordial, objetivando a 

concessão da medida liminar para o fim de que seja determinado à 

autoridade coatora que proceda com a revogação do ato que torna sem 

efeito a convocação da Impetrante, bem como que seja determinando que 

a mesma seja conduzida imediatamente ao Cargo de Operador de serviços 

urbanos na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura 

Municipal de Cuiabá em conformidade com o Processo Seletivo de nº 

001/2016. Aduz, em síntese, que prestou processo seletivo simplificado 

para a contratação por tempo determinado nº 001/2016 para a Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos no cargo de operador de serviços 

urbanos, sendo que, em 24.10.2017, foi publicado somente no Diário 

Oficial de Contas o ato de sua convocação para assumir o cargo 

pleiteado, tendo segundo a publicação do edital o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis contados a partir da publicação do presente edital para se 

apresentar e manifestar sobre a aceitação do cargo no Departamento de 

Recurso Humanos da empresa Cuiabana de Limpeza Urbana. Assevera 

quem mesmo após preencher toda a ficha de inscrição com telefone 

residencial, telefone Celular, endereço atualizado, e até mesmo e-mail, pelo 

qual fazia o acompanhamento perante o site, não foi informada de sua 

convocação e chamamento para posse, tomando conhecimento do fato 

somente em setembro de 2018, sendo que não mais teria direito a 

nomeação, estando automaticamente excluída do certame, de acordo com 

a suposta disposição do edital. Pontua que torna sem efeito a sua 

nomeação, tendo em vista que, mesmo acessando com periodicidade os 

diários oficiais e jornais, não tomou conhecimento de sua convocação, 

pois a única forma de publicidade do ato foi o diário oficial, ato este que 

deveria ser usado em último recurso, pois a Administração Pública 

dispunha de todos os seus contatos, telefones, endereços e até endereço 
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de e-mail. Escuda a pretensão à vista dos pressupostos da medida liminar: 

fumus boni iuris e periculum in mora. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento 

e Decido. À vista da nova legislação que passou a disciplinar o Mandado 

de Segurança (art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009), para a concessão 

de medida liminar, mister a presença dos seguintes requisitos: que os 

fundamentos da impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a 

possibilidade do ato impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja 

finalmente deferida (periculum in mora). Cumpre salientar que o Mandado 

de Segurança é um remédio constitucional utilizado para proteger direito 

líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém 

sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. 

Como se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos 

efeitos da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito 

do Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em Mandado de 

Segurança visa resguardar “possível direito da Impetrante”, para tanto 

basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim como a 

possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da medida. Em 

outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam 

comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da 

ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, 

depender a narrativa de dilação probatória. Como relatado, o presente 

mandamus foi impetrado com a finalidade de obter uma decisão para que 

seja determinado à autoridade coatora que proceda com a revogação do 

ato que torna sem efeito a convocação da Impetrante, bem como que seja 

determinando que a mesma seja conduzida imediatamente ao Cargo de 

Operador de serviços urbanos na Secretaria Municipal de Serviços 

Urbanos da Prefeitura Municipal de Cuiabá em conformidade com o 

Processo Seletivo de nº 001/2016. É cediço que o concurso público deve 

ter estrita obediência aos princípios da publicidade, finalidade e 

razoabilidade, que devem reger todos os atos da Administração Pública. O 

ato de convocação do candidato tem o dever de ser amplamente 

divulgado, com a publicação não só no órgão oficial, mas também mediante 

convocação pessoal do candidato, para que possa exercer, de seu 

interesse, seu direito de nomeação e posse. Dessa maneira, sabe-se, 

também, que a comunicação do ato de nomeação da candidata 

aprovada/classificada apenas via Diário Oficial Eletrônico ofende os 

princípios constitucionais da publicidade e da razoabilidade, haja vista o 

longo lapso temporal decorrido entre a homologação do certame e a 

nomeação. Partindo de um perfunctório exame dos fatos expostos e da 

documentação acostada aos autos, tudo indica, ao menos neste limiar, 

que a única forma de comunicação realizada pelas autoridades coatoras 

foi a convocação publicada no Diário Oficial de Contas do Tribunal de 

Contas de Mato Grosso em 24.10.2017 (ID nº 15520274), bem como se 

denota que a Impetrante foi classificada em 743 lugar, mas apenas 

tardiamente tomou ciência da sua nomeação para o cargo, o que causou a 

impossibilidade da sua posse Ora, tal comunicação apenas pelo Diário 

Oficial, conquanto atenda às regras previstas no edital, fere diretamente, a 

meu ver, os princípios da publicidade e o da razoabilidade, que devem 

pautar todos os atos da Administração. O que ocorre, de fato, é que não é 

comum a leitura do Diário Oficial, sendo que não me afigura razoável a 

exigência da leitura diária por parte dos candidatos. Ademais, as 

publicações das nomeações ocorrem sem qualquer destaque, o que 

dificulta sobremaneira a sua visualização, podendo se concluir que o 

procedimento revela-se falho e não atinge o seu objetivo principal, como 

se observa no presente caso. Em virtude desta situação, a comunicação 

das nomeações não pode ficar adstrita à realidade meramente formal. 

Sobre este tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou, 

senão vejamos: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO 

PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DA NOMEAÇÃO POR DIÁRIO OFICIAL. 1. A 

ausência de definição no que consistiu a alegada violação do artigo 535 

do Código de Processo Civil inibe o conhecimento do recurso especial, 

pela incidência do enunciado nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal 

Federal. 2. "Esta Corte Superior possui entendimento pacífico no sentido 

de que caracteriza violação ao princípio da razoabilidade a convocação 

para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação 

do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso 

temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa 

imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável 

exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as 

publicações oficiais. Precedentes." (RMS nº 32.688/RN, Relator Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, in DJe 12/11/2010). 3. Não é 

razoável exigir de aprovado em concurso público o acompanhamento da 

publicação da sua nomeação, por mais de dois anos, no Diário Oficial. 4. 

Agravo regimental improvido”. (STJ - AgRg no Ag: 1369564 PE 

2010/0204098-8, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de 

Julgamento: 22/02/2011, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 

10/03/2011) – Destaquei. Não é outro o entendimento do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “MANDADO DE SEGURANÇA - 

CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA - REJEIÇÃO - 

CANDIDATA CONVOCADA SOMENTE POR EDITAL – OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE – DIREITO À NOMEAÇÃO E 

POSSE - PRECEDENTES DO STJ – SEGURANÇA CONCEDIDA. Nos termos 

do artigo 23 da Lei n. 12.016/2009, o direito de requerer mandado de 

segurança extinguir-se-á decorridos 120 dias, contados da ciência, pelo 

interessado, do ato impugnado. Impetrado o mandado de segurança dentro 

desse lapso temporal, não há falar em decadência. Constitui ofensa aos 

princípios da publicidade e razoabilidade a convocação e nomeação de 

candidato aprovado/classificado em concurso público tão somente 

mediante publicação em diário oficial, sobretudo quando decorrido 

relevante prazo entre a homologação do resultado final e o chamamento 

do candidato”. (MS 164425/2014, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TURMA 

DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 04/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016) – Grifo nosso. 

“APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — 

CONCURSO PÚBLICO — NOMEAÇÃO DE CANDIDATO — CONVOCAÇÃO 

PARA POSSE — PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL — INSUFICIÊNCIA — 

NECESSIDADE DE COMUNICAÇÃO PESSOAL. Não é razoável exigir de 

candidato classificado em concurso público o acompanhamento da 

publicação de nomeação no Diário Oficial. Ainda que o edital, em 

conformidade com a lei infraconstitucional, comande e discipline o 

certame, a comunicação pessoal é necessária, pois devem ser 

interpretados à luz da Constituição da República Federativa do Brasil. 

Recurso não provido” (Apelação / Reexame Necessário 132835/2015, 

DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016) – Grifo nosso. “RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - 

CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS 

NO EDITAL - FALTA DE CONVOCAÇÃO PESSOAL - INOBSERVÂNCIA DO 

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PUBLICIDADE – ATO ADMINISTRATIVO 

ILEGAL - DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE - SENTENÇA MANTIDA - 

RECURSO IMPROVIDO. Constitui ofensa aos princípios da publicidade e 

razoabilidade a convocação e nomeação de concorrente 

aprovado/classificado em concurso público somente mediante publicação 

em diário oficial e jornal local, sem envio de correspondência à residência 

do candidato, para tomar conhecimento do ato convocatório, sobretudo 

quando transcorrido lapso temporal significativo”. (Ap 104934/2014, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado 

em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016). Assim, a Administração 

Pública deveria ter cuidado na divulgação da nomeação da Impetrante, 

uma vez que deixou de promover o ato em veículo mais acessível ou 

mesmo fazendo a notificação pessoal desta, incorrendo assim, em afronta 

ao princípio da publicidade, tendo em vista que a nomeação não atingiu a 

sua finalidade e omitiu a comunicação à candidata. Desta forma, presente 

os requisitos ensejadores para a concessão da liminar, quais sejam, o 

fumus boni iuris e o periculum in mora, o deferimento da liminar é medida 

que se impõe. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, DEFIRO A 

LIMINAR vindicada para determinar às autoridades coatoras que procedam 

com a imediata posse da Impetrante no Cargo de Operador de serviços 

urbanos na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura 

Municipal de Cuiabá, em conformidade com o Processo Seletivo de nº 

001/2016, até ulterior decisão de mérito a ser proferida neste writ. 

Notifiquem-se as autoridades coatoras enviando-lhes a segunda via da 

inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, prestem as informações de 

praxe, e na oportunidade intime-as do teor desta decisão (art. 7º, I, Lei nº 

12.016/09). Oficie-se a Procuradoria Geral do Município de Cuiabá sobre a 

presente decisão enviando-lhe cópia da inicial, para que, querendo, 

ingresse no feito (art. 7º, II da Lei nº 12.016/2009). Após, decorrido o 

prazo das informações, prestadas ou não, ouça-se o Ministério Público no 

prazo improrrogável de 10 (dez) dias, vindo, cls. (art. 12 e § único da Lei 

nº 12.016/09). Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá, 26 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1029230-37.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória de 

Ato Administrativo com pedido de tutela provisória de urgência proposta 

por VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, 

objeto da multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual (FA nº 

0115-020.951-9), bem como que seja determinado ao Requerido que se 

abstenha de manejar qualquer ato de cobrança em face da Autora. Aduz, 

em apertada síntese, que o PROCON Estadual, através do processo 

administrativo acima mencionado, aplicou multa administrativa, totalizando 

o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), sob o fundamento de que 

infringiu ditames presentes na legislação consumerista. Sustenta que 

atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em lei, 

não infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, alegando 

serem arbitrárias e ilegais as decisões proferidas na seara administrativa, 

sendo de rigor as suas anulações e, via de consequência, das 

penalidades injustamente aplicadas. Defende, ainda, sobre a 

desproporcionalidade das multas aplicadas, invoca o princípio da 

proporcionalidade e objeta sobre o desvio de finalidade das multas. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, 

previstos no art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 60.000,00 

(sessenta mil reais). Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, bem como a parte Autora se pronunciou 

pela desnecessidade de promover tal procedimento conciliatório, dai 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência se mostra necessária a comprovação da evidência 

da probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta 

com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a 

suspensão da exigibilidade do crédito tributário, objeto da multa 

administrativa aplicada pelo PROCON Estadual (FA nº 0115-020.951-9), 

bem como que seja determinado ao Requerido que se abstenha de 

manejar qualquer ato de cobrança em face da Autora. O cerne da questão 

posta em litígio é conferir se a aplicação de multas pelo PROCON contra a 

empresa-Requerente possui amparo legal ou, em caso negativo, há notória 

usurpação da sua competência fiscalizatória. Em que pese louvável a 

argumentação despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito 

liminar não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

observa-se que um dos pressupostos indispensáveis para o deferimento 

da tutela antecipada não está presente, qual seja, a verossimilhança das 

alegações, haja vista que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, 

“caput” da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao 

princípio da legalidade. Neste sentido, em análise perfunctória da malha 

documental acostada aos autos, notadamente pelos diversos processos 

administrativos em face da Requerente (ID nº 15175994 e seguintes), 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa 

administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em 

lei, uma vez que, considerando que referida multa têm força coercitiva, o 

valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deram com base 

na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva, fato é 

que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, 

caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade 

na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há 

que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio 

de processo administrativo em estrita observância ao devido processo 

legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, 

assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON Municipal, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância 

administrativa. Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que 

houve qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no 

órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser 

mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, 

tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua 

exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do 

CTN. Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO 

– DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra 

hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do 

juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, 

de consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 
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caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o Requerido 

Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 26 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1008782-14.2016.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória 

proposta por A. V. PINHEIRO EIRELI – ME (Moda Verão Calçados e 

Confecções Ltda.) em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade da decisão administrativa que 

aplicou a penalidade. Foi indeferida a tutela provisória de urgência (ID nº 

1643346). A parte Autora manifestou-se nos autos (ID nº 13544926), 

requerendo a anulação dos atos processuais praticados, bem como 

informa acerca da inclusão de seu nome em dívida, consoante CDA nº 

2018624556 (ID nº 13545055). Em síntese, é o que merece registro. Nesta 

Comarca foi instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual 

compete “Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da 

Fazenda Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA 

constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo 

citado, conclui-se que compete à Vara Especializada de Execuções 

Fiscais processar e julgar a presente demanda. Diante de todo o exposto, 

DECLINO DA COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da 

Vara Especializada de Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do 

CPC/2015. Tomem-se as demais providências de estilo, inclusive quanto à 

materialização dos autos e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, 

caso verificada a impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os 

autos mediante acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com 

urgência. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1031893-56.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU PEDRO MUHL (ADVOGADO(A))

BERNADETE MARTA CORREA ANANIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM PROCESSO Nº 1031893-56.2018.8.11.0041 (PJE 

4). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de pagamento cumulada com 

cobrança de diferenças salariais, proposta por BERNADETE MARTA 

CORREA ANANIAS, em face de ato indigitado coator da lavra da 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, objetivando a 

condenação da Requerida para que promova o enquadramento da autora 

em uma nova classe sem o prejuízo de promoções e enquadramentos 

futuros. Em síntese, é o que merece registro. Compulsando os autos, 

verifica-se que a demanda fora endereça para a comarca de Várzea 

Grande/MT, bem como consta no polo passivo da demanda a Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande/MT. Nesse diapasão, destaca-se que 

ausente encontra-se um dos pressupostos processuais de validade, qual 

seja, o pressuposto denominado, jurisdição competente, ante a ausência 

de competência territorial deste juízo. Desta forma, entendo que este juízo 

é incompetente para analisar e julgar o presente feito, uma vez que, ao juiz 

é licito decidir as demandas nos limites de sua competência. ISTO POSTO, 

com base nas considerações acima expostas, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA a para a Comarca de Várzea Grande, haja vista a 

incompetência deste juízo, porquanto inexiste competência territorial, nos 

termos do art’s. 42, 46 ss. do CPC/2015. Tomem-se as demais 

providências de estilo, inclusive quanto à materialização dos autos e 

posterior remessa ao Cartório Distribuidor, caso verificada a 

impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os autos mediante 

acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra, com urgência, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1030909-72.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MOINHO REGIO ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

YANA CHRISTINA EUBANK GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 4)  PROCESSO Nº 

1030909-72.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Mandado de 

Segurança impetrado com o escopo de obter decisão para que seja 

declarada a ilegalidade da cobrança do ICMS (Imposto Sobre Circulação de 

Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição) e a TUST (Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão) da 

fatura de energia elétrica da parte Autora. O Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, em decisão proferida no ano de 2016, suspendeu as 

liminares que questionam a legalidade da cobrança de ICMS sobre as 

tarifas de uso dos sistemas de distribuição e transmissão de energia 

elétrica, sob o fundamento de falta de verbas, destacando que o fim 

desse recolhimento gera “possibilidade de grave lesão aos cofres 

públicos, bem como os efeitos multiplicadores da ação proferida põe em 

risco a ordem pública e econômica” (Incidente de Suspensão nº 

53.157/2015. TJ/MT). Em 08.08.2017, o Eminente Sodalício proferiu nova 

decisão de liminar no mencionado Incidente de Suspensão, fixando o 

entendimento de que a decisão anteriormente proferida terá efeitos tão 

somente até a prolação da decisão de mérito nos autos. Contudo, em 

recentíssima decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça 

na ProAfR nos Embargos de Divergência em REsp nº 1.163.020, 

determinou a suspensão de todos os processos, individuais ou coletivos, 

em âmbito nacional que versem sobre a questão delimitada. Melhor 

elucidando, transcrevo a ementa da referida decisão: “RECURSOS 

ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS ARTIGOS 

1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, RESP 

1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a afetação 
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da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do Sistema 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do ICMS". 2. 

Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros recursos que 

satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 3. Recursos 

submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015”. (STJ – 

ProAfR nos EREsp: 1163020 RS 2009/0205525-4, Relator: Ministro 

HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/11/2017, S1 – PRIMEIRA 

SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 15/12/2017). À vista do exposto, em 

conformidade à decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de 

Justiça, bem como à determinação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso nos Ofícios Circulares nº 86/2017 e 91/2017, determino a 

suspensão do presente processo até ulterior deliberação da Corte 

Superior. Nesta oportunidade, determino à Secretaria Unificada da 

Fazenda Pública que junte aos autos cópia do Ofício Circular nº 91/2017. 

Intimem-se as partes. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1032319-68.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELIA CONCEICAO OLIVEIRA FARAH (ADVOGADO(A))

NEIDE GAMA DA COSTA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO N. 

1032319-68.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de 

Segurança impetrado por NEIDE GAMA DA COSTA com supedâneo na Lei 

n. 12.016/09 e artigo 5º LXIX, da Constituição Federal, contra ato tido por 

ilegal do PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT objetivando liminarmente seja 

determinado o licenciamento do veículo HYUNDAI/HB20S, 1.0M COMF, 

PLACA: QBX1511,  RENAVAM: 00133798470,  CHASSI: 

9BHBG41CAHP722259, ANO/MOD. 2017/2017, sem o pagamento de 

multas previamente existentes no banco de dados da autarquia estadual. 

No mérito, que seja concedida a segurança, confirmando a liminar 

eventualmente deferida. Em síntese, é o necessário relato. É o relato. 

Decido. À vista da legislação que disciplina o mandado de segurança (art. 

7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009), para a concessão de medida liminar, 

mister a presença dos seguintes requisitos: que os fundamentos da 

impetração sejam relevantes (fumus boni iuris) e a possibilidade do ato 

impugnado resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida 

(periculum in mora). Primeiramente, cumpre salientar que o mandado de 

segurança é remédio constitucional utilizado para proteger direito líquido e 

certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer 

violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Como 

se sabe, a medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos 

da sentença final; é procedimento acautelador do possível direito do 

Impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem 

patrimonial, funcional ou moral, se mantido o ato coator até a apreciação 

definitiva da causa. Assim, o deferimento da liminar em mandado de 

segurança visa resguardar "possível direito da parte Impetrante", para 

tanto basta a este a apresentação de relevantes fundamentos, assim 

como a possibilidade da ocorrência de dano pelo não acolhimento da 

medida. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo 

que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a 

concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, 

muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A comprovação 

dos fatos alegados deve ser feita de plano, razão pela qual o mandado de 

segurança impossibilita a produção da prova necessária para a 

comprovação da ilegalidade do ato administrativo. Como alhures relatado, 

busca o Impetrante com a concessão da medida liminar a determinação 

para que o veículo HYUNDAI/HB20S, 1.0M COMF, PLACA: QBX1511, 

RENAVAM: 00133798470, CHASSI: 9BHBG41CAHP722259, ANO/MOD. 

2017/2017, seja licenciado sem o pagamento de multas previamente 

existentes no banco de dados da autarquia estadual. Analisando 

sumariamente os autos, vejo que não há demonstração de que houve a 

notificação regular do Impetrante para exercer o direito de defesa. É 

necessário, para tanto, a dupla notificação, ou seja, é mister a lavratura do 

Auto de Infração, em seguida o julgamento da regularidade deste e, só 

então, em caso positivo, é aplicada a penalidade pecuniária, nos termos do 

art. 280 a 281 do CTB e da Súmula 312 do STJ. No tocante aos autos de 

infração ressai que não houve cumprimento da legislação de trânsito. Com 

efeito, da relação das multas apresentadas (ID: 15581377), denota-se que 

não se observou a exigência da dupla notificação à parte infratora, 

conforme aludem os artigos 280 c/c 281 e 282 da legislação de trânsito e 

a Súmula 312 do STJ, razão pela qual, a sua imposição é ilegal. Nestes 

termos tem assentado a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE 

SEGURANÇA– LICENCIAMENTO E TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO 

CONDICIONADO AO PAGAMENTO DE MULTASPOR INFRAÇÃO DE 

TRÂNSITO – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO INFRATOR – ILEGALIDADE - 

ORDEM CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA. 1.É ilegal condicionar a 

renovação da licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator 

não foi notificado, Sentença mantida (Súmula 127, do STJ). (ReeNec, 

150975/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data do Julgamento 11/03/2014, Data da publicação no DJE 

17/03/2014). Assim, o condicionamento do ato de licença ao pagamento 

das multas não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja 

vista que neste caso entendo ser o mesmo que fazer justiça com as 

próprias mãos. Dessa forma, a ausência da notificação regular corrobora 

a ilegalidade do ato, restando evidenciada, neste momento, a fumaça do 

bom direito. O periculum in mora é evidente na medida em que a ausência 

do licenciamento sujeita o proprietário do veículo à multa e apreensão do 

bem, fato que autoriza a concessão da medida initio litis, sob pena de 

ineficácia, caso tenha que aguardar o desfecho final do mandamus. ISTO 

POSTO, e com base nas alegações acima tecidas, uma vez presentes os 

requisitos da tutela cautelar, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para o fim de 

determinar à autoridade coatora que licencie o veículo HYUNDAI/HB20S, 

1.0M COMF, PLACA: QBX1511, RENAVAM: 00133798470, CHASSI: 

9BHBG41CAHP722259, ANO/MOD. 2017/2017, sem a exigência do 

pagamento prévio das multas. Notifique-se a autoridade coatora, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, a fim de que, no prazo de 10 dias, 

preste as informações de praxe, e na oportunidade intimem-nas do teor 

desta decisão (art. 7º, I, Lei 12.016/09). Em seguida, dê ciência ao órgão 

de representação judicial da autarquia, enviando-lhe cópia da inicial, para 

que, querendo, ingresse no feito (art. 7º, II, da Lei 12.016/09). Nos termos 

do Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Após, vistas ao MP e conclusos para sentença. Intime-se. 

Cumpra-se, com a urgência. Cuiabá-MT, 26 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1030465-39.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NILCE MACEDO BARBOSA (ADVOGADO(A))

RODRIGO BUTTURI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1030465-39.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária de Investimento de Posse com 

pedido de tutela de urgência antecipada proposta por RODRIGO BUTTURI, 

em face de ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando, com a concessão 

do provimento antecipatório, que seja determinada a imediata posse ao 

cargo a qual logrou aprovação, até decisão final da presente ação. Aduz, 

em síntese, que concorreu a uma vaga ao cargo de Apoio Administrativo 

Educacional - Vigilância no concurso deflagrado pelo edital n° 01/2017 

datado de 03.07.2017. Relata que foi aprovado no certame e quando da 

nomeação começou a preparar a documentação necessária a efetivar a 

posse, inclusive se submetendo à perícia médica para conseguir o 

certificado de sanidade e capacidade física. Sustenta que ao realizar a 

perícia médica restou constatada limitações físicas que a impossibilitam 

para o exercício das funções do cargo ao qual foi aprovado. Por fim, alega 

que o laudo pericial chegou a conclusão equivocada, bem como fora 

elaborado de forma superficial, razão pela qual requer a suspensão do ato 

atacado. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

evidência, previstos no art. 300 do CPC/2015. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 
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Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública Estadual já se manifestou pelo desinteresse na 

conciliação, daí por que deixo de aplicar tal providência, até mesmo para 

garantir o princípio da razoável duração do processo. Para a concessão 

da tutela antecipada se faz necessário se comprovar a evidência da 

probabilidade do direito, conciliada com o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, não havendo perigo de irreversibilidade dos 

efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Busca o autor a concessão do provimento 

antecipatório, para que seja que seja determinada a suspensão do ato 

atacado, bem como a imediata posse ao cargo a qual logrou aprovação, 

até decisão final da presente ação. Pois bem. No que tange aos 

concursos público, interessante a lição de José dos Santos Carvalho 

Filho, ao asseverar que: "Concurso Público é o procedimento 

administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os 

melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na 

aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e 

psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no aspecto 

seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no 

procedimento, obedecidas sempre à ordem de classificação. Cuida-se, na 

verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores públicos." 

("in" Manual de direito administrativo, 7. ed., Rio de Janeiro: Lumen Iuris, 

2001, p. 472). Cumpre destacar, que há alguns princípios que norteiam os 

Concursos Públicos, em especial, e para elucidação do caso ora em 

comento, destaco o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, 

que na lição de Marçal Justen Filho, assevera que: “A discricionariedade 

administrativa se exercita muito mais fortemente no momento da 

elaboração do regulamento do que quando de sua aplicação. O 

procedimento de seleção se vincula ao edital, sob pena de nulidade da 

decisão. Se houver contradição entre o regulamento e a decisão, 

prevalecerá o regulamento. (Curso de Direito Administrativo. 10ª. ed. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, pág. 913)”. Em análise perfunctória 

dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os 

documentos de ID nº 15335472 e seguintes, não vislumbro, nesta fase de 

cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão 

do provimento antecipatório pleiteado. Isso porque, a documentação 

apresentada não me convenceu da existência do fumus boni juris, uma 

vez que o autor não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato 

administrativo praticado pelas Requeridos, bem como não acostou 

documentos capazes de evidenciar a aludida conduta atribuída. 

Destaca-se que o ato atacado cinge-se à impugnação de laudo médico 

pericial que atestou sua incapacidade para o exercício do cargo que 

logrou aprovação. Assevera-se que não se mostra razoável neste 

momento desconsiderar laudo médico nessa seara de cognição, uma vez 

que, se mostra imprescindível submeter tal demanda ao crivo do 

contraditório. Outrossim, asseverasse que, ao Poder Judiciário compete 

aferir tão-somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, 

a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há ou não 

compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir no 

mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou à 

Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. Nesse sentido a 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, ao ressaltar que não 

compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca 

examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a 

elas atribuídas sob sua ótica de interpretação, senão vejamos: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 

EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. 

CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO OBJETIVA. PRETENSÃO DE 

ANULAÇÃO DE QUESTÕES POR APARENTE DUPLICIDADE DE 

RESPOSTAS CORRETAS OU POR AUSÊNCIA DE RESPOSTA CORRETA. 

INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA DO PODER 

JUDICIÁRIO NO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL INCOMPLETA. DESCARACTERIZAÇÃO. JULGAMENTO 

CONTRÁRIO AOS INTERESSES DA PARTE. TESE SEDIMENTADA EM 

JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

RE 632.853/CE. 1. O mero julgamento da causa em sentido contrário aos 

interesses e à pretensão de uma das partes não caracteriza a ausência 

de prestação jurisdicional tampouco viola o art. 535 do CPC/1973. 

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. "Não compete ao Poder 

Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para 

avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas (...). 

Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do 

conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" 

(RE 632.853/CE, Relator Min. Gilmar Mendes). 3. O caso concreto não 

cuida da referida exceção, mas de confrontar-se o resultado divulgado 

pela comissão examinadora com as convicções pessoais do candidato 

com o fim de que prevaleça o entendimento que ele julga mais 

consentâneo com a literatura profissional. 4. Agravo interno não provido. 

No mesmo diapasão, a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis: RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO 

DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – ANULAÇÃO DE QUESTÃO – 

CRITÉRIOS DE CORREÇÃO – EXAME JUDICIAL – INVIABILIDADE – ERRO 

GROSSEIRO – NÃO OCORRÊNCIA – PRECEDENTE STF – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1. Na esteira do firme 

entendimento do Superior Tribunal Federal, a competência do Poder 

Judiciário limita-se ao exame da legalidade das normas instituídas no edital 

ou do descumprimento deste pela comissão organizadora do certame, 

sendo vedada a análise das questões das provas e dos critérios 

utilizados na atribuição de notas, cuja responsabilidade é exclusiva da 

banca examinadora. Assim, à banca examinadora é conferido o mérito da 

análise administrativa das questões de prova, não podendo o Judiciário 

invadir tal competência, sob pena de indevida intervenção em ato 

discricionário da Administração. 2. Inexistindo erro grosseiro, ilegalidade, 

desproporcionalidade ou ofensa à impessoalidade, descabe cogitar-se a 

anulação de questão objurgada, sob pena de acarretar nítida ingerência 

do Judiciário sobre os critérios de avaliação efetivados pela instituição 

realizadora de concurso público, ou, ainda, ingressar no mérito de 

correção da prova respectiva, o que é vedado pela jurisprudência dos 

Tribunais pátrios. (Ap 167022/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA 

GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

28/03/2017, Publicado no DJE 11/04/2017) Dessa maneira, em análise 

perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, não vislumbro, 

nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores 

da concessão do provimento antecipatório, qual seja, probabilidade do 

direito. Portanto, ante a ausência de um dos requisitos ensejadores para a 

concessão do provimento antecipatório, impõe-se o indeferimento da 

medida. ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO vindicado. Cite-se os Requeridos, para, 

querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no art. 335 c/c 

183 do CPC/2015. Nos termos do Procedimento de Controle Administrativo 

n. 165, do CNJ e do art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, 

uma vez presentes os requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo 

este como alvará de gratuidade. No mais, por se tratar de interesse 

individual disponível, bem como nos termos do Ato Administrativo nº 

006/2003/PGJ-CGMT, afasto o mister do Ministério Público em manifestar 

na causa, conforme diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo legal 

e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 27 de Setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029774-25.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA (ADVOGADO(A))

RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA (ADVOGADO(A))

WALTER WENNDER SILVA LOPES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N.: 1029774-25.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Ordinária decorrente da convocação 

impessoal em concurso público com pedido de tutela de evidência 

proposta por WALTER WENNDER SILVA LOPES, em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, objetivando que seja garantido a participação nas 

demais fases do concurso público. Deu à causa o valor de R$ 28.401,48 

(vinte e oito mil, quatrocentos e um reais e quarenta e oito centavos). 

Juntou os documentos eletronicamente acostados. Ao ID n°. 14261654, 

manifestação da parte autora pedindo o declínio da competência em favor 
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do Juizado Especial da Fazenda Pública, em razão da competência 

absoluta. É o relatório. Fundamento. Decido. A vertente ação deveria ter 

sido, obrigatoriamente, proposta perante o Juizado Especial da Fazenda 

Pública, conforme a Lei Federal n. 12.153/2009 e também pelo que 

preceitua, expressamente, a Resolução n. 04/2014 do E. Pleno do TJMT. 

Isso porque o valor da causa é INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS 

MÍNIMOS, único critério que define a competência do Juizado Especial da 

Fazenda Pública, salvo as exceções legais. Além do mais, a competência 

do Juizado mencionado é absoluta, ex lege. Assim, torna-se imperioso 

declinar da competência em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública. 

Diante disso, e considerando que a competência ratione materiae é 

absoluta, nos termos do artigo 43 do CPC, e que pode ser, inclusive, 

declarada ex officio pelo Magistrado, com arrimo no art. 2º da Lei n. 

12.153/2009, artigos 1º, §1º, incisos IX e X, e 2º, ambos da Resolução n. 

004/2014/TP, bem como com amparo na Portaria n. 635/2015-PRES., 

DECLINO DA COMPETÊNCIA a favor do Juizado Especial da Fazenda 

Pública da Capital de Cuiabá para a análise e julgamento da presente ação. 

Intime-se. Cumpra-se, com urgência. Cuiabá/MT, 27 de Setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1024579-59.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE MORAIS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO N°: 1024579-59.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Cuida-se de petitório aviado pela parte requerente (ID n°. 

15406548), em que requer a intervenção deste Juízo com vista a serem 

determinadas providências a fim de garantir a efetividade do provimento 

antecipatório, referente o fornecimento do medicamento denominado 

“Omalizumabe (Xolair)”, nos termos da prescrição fornecida pelo médico 

especialista, a fim de garantir a continuidade do tratamento do autor. 

Primeiramente, determino a intimação pessoal do Senhor Secretário 

Estadual de Saúde, e na sua falta o Senhor Secretário Adjunto, ou quem 

estiver respondendo pelo cargo, para que, imediatamente, adote as 

medidas necessárias ao fiel cumprimento da decisão. O cumprimento da 

decisão deverá ser provado mediante a instrução de documentos, no 

prazo improrrogável de 05 (cinco) dias a contar da intimação. Intime-se 

também a PGE. Após, com ou sem manifestação, voltem-me cls. os autos 

para apreciação do que couber. Cumpra-se, com urgência, inclusive por 

OFICIAL PLANTONISTA, servindo a presente decisão como mandado. 

Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1026239-88.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOISINA BENEDITA DA COSTA SANTOS (REQUERENTE)

FABIANA NASCIMENTO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA, ESPORTE E LAZER 

(REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CUIABÁ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1026239-88.2018.8.11.0041 

(PJE 4). Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para Cumprimento de 

Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência 

promovida por ALICE MOREIRA DA COSTA, neste ato representado por 

sua genitora, a Sr.ª JOISINA BENEDITA DA COSTA SANTOS, em desfavor 

do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, todos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser determinado 

aos Requeridos que cumpram com a realização da matricula da menor em 

uma creche, próxima a residência. Aduz, em síntese, que tentou realizar a 

matricula em uma das unidades educacionais infantis, porém não obteve 

êxito, sob a afirmativa da inexistência de vaga, e que a genitora deveria 

aguardar na fila de espera, porém sem que a prefeitura tomasse qualquer 

medida. Assevera que, como justificativa para a urgência da matricula, é o 

fato de que a menor não pode deixar de frequentar a escola, e a genitora 

por desempenhar atividade laboral, na qual recebe a quantia de R$ 

1000,00 (Mil reais) mensais, esta fica impossibilitada de pagar uma baba, 

haja vista que não tem meios suficientes para arcar com tal despesa sem 

prejudicar seu sustento. Pugna pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. É o 

relatório. Fundamento e decido. Primeiramente, verifica-se que com a 

distribuição de competências vigente no âmbito do Poder Judiciário 

Estadual, compete às Varas Especializadas da Fazenda Pública 

“Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, 

mediante distribuição alternada e igualitária com as 1ª, 2ª, 3ª e 5ª Varas 

Esp. da Fazenda Pública”. Por outro lado, compete à 1ª Vara Especializada 

da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá “Processar e julgar as 

pretensões prevista no art. 98, I a VII e Parágrafo único, alíneas a, b, c, d, 

e, f, g e h da Lei nº. 8.069, de 13/7/90 - nos casos previstos no art. 98, I a 

III do mesmo diploma legal”. Cumpre destacar que o Estatuto da Criança e 

do Adolescente estabelece que o Juízo competente para processar ação 

que tenha por objeto a proteção de interesses individuais homogêneo de 

crianças e adolescente à saúde, é do Juizado da Infância e Juventude, 

senão vejamos: “Art. 148. A Justiça da Infância e da Juventude é 

competente para: (...). IV - conhecer de ações civis fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos afetos à criança e ao 

adolescente, observado o disposto no art. 209; (...).” “Art.208. Regem-se 

pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos 

direitos assegurados à criança e ao adolescente, referentes ao não 

oferecimento ou oferta irregular: (...) VI – de acesso às ações e serviços 

de saúde; No mesmo sentido, o art. 209 do Estatuto da Criança e do 

Adolescente dispõe: “Art. 209. As ações previstas neste Capítulo serão 

propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou 

omissão, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, 

ressalvadas a Desta feita, em se tratando de ação que tem por objeto a 

prestação de tratamento de saúde, compete à 1ª Vara Especializada da 

Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá processar e julgar o presente 

feito, posto que em razão do princípio da especialidade o referido Juízo 

detém a competência absoluta. A propósito, esse é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, como se vê no seguinte 

julgamento de Conflito de Competência: “CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUIZADO FAZENDA PÚBLICA DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT E A QUARTA VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER VISANDO TRATAMENTO DE SAÚDE E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO 

- MENOR - COMPETÊNCIA DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS – ARTIGO 8º, I, RESOLUÇÃO 001/1999 – ARTIGO 

148, INCISO IV, DO ECA – IMPROCEDÊNCIA A competência para as ações 

que envolvam incapazes é do ECA, segundo esta Lei (princípio da 

especialidade), tratando-se, neste caso, de competência absoluta. - A 

pretensão aqui deduzida enquadra-se na hipótese contida no art. 148, IV, 

c/c art. 209, do ECA, sendo da competência absoluta do Juízo da Vara da 

Infância e da Juventude a apreciação das controvérsias fundadas em 

interesses individuais, difusos ou coletivos vinculados à criança e ao 

adolescente. (CC 40221/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 06/07/2017, Publicado no DJE 13/07/2017) (grifo 

nosso). Ademais, ressalta-se que em se tratando de incompetência 

absoluta, está poderá ser alegada de ofício, nos termos do art. 64, §1° do 

Código de Processo Civil de 2015. Verifica-se, ainda, que a incompetência 

absoluta é vício insanável, e por ser matéria de ordem pública não se 

sujeita ao instituto da preclusão, razão pela qual pode ser arguida em 

qualquer tempo e grau de jurisdição. Dessa maneira, diante de todo o 

exposto e considerando a incompetência deste Juízo, nos termos do art. 

43, 44 e 64, §1° do CPC/2015, que pode ser, inclusive, declarada ex officio 

pelo Magistrado, DECLINO DA COMPETÊNCIA em favor 1ª Vara 

Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá. 

Encaminhem-se os autos ao juízo competente, nos moldes do art. 64, §§ 

1º e 3º, do Código de Processo Civil. Intime-se. Cumpra-se, urgência. 

Cuiabá-MT, 28 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1032384-63.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA ALVES PEREIRA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Ardonil Manoel Gonzalez Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1032384-63.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Obrigacional de Fazer c/c Indenização 

por dano moral e ressarcimento por preterição com pedido de tutela de 

urgência antecipada proposta por ÉRICA ALVES PEREIRA DE ARRUDA, 

em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da tutela 

provisória de urgência para que seja determinada a retificação da ficha 

funcional da Requerente, de forma que passe a constar da mesma que 

restou promovida à graduação de 1º Sargento PM em 05 de setembro de 

2015 e a graduação de Subtenente PM a contar de 05 de setembro de 

2018, até decisão final da presente ação. Ampara a sua pretensão à vista 

dos requisitos da tutela de antecipada de urgência, previstos no art. 300 e 

ss. do CPC/2015. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e, Decido. 

Primeiramente, verifico que não se aplica a conciliação e mediação, 

previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, uma vez que, por meio do 

Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a Fazenda Pública já se manifestou 

pelo desinteresse na conciliação, daí porquê deixo de aplicar tal 

providência, até, porque, para garantir o principio da razoável duração do 

processo. Para a concessão da tutela antecipada se faz necessário se 

comprovar a evidência da probabilidade do direito, conciliada com o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do NCPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. In casu, busca o requerente a 

concessão da tutela provisória de urgência para que seja determinada a 

retificação da ficha funcional da Requerente, de forma que passe a 

constar da mesma que restou promovida à graduação de 1º Sargento PM 

em 05 de setembro de 2015 e a graduação de Subtenente PM a contar de 

05 de setembro de 2018, até decisão final da presente ação. Cumpre 

destacar que, neste momento processual, a pretensão do requerente 

encontra impedimento legal, consoante o disposto no art. 7º, §2º da Lei n. 

12.016/09 c/c o art. 1º da Lei n. 9.494/97, que veda a concessão de 

medida liminar ou tutela antecipada visando à reclassificação ou 

equiparação de servidores públicos, ou à concessão de aumento ou 

extensão de vantagens. como ora se transcreve: Art. 7 (omissis). § 2º 

Não será concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação 

de créditos tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do 

exterior, a reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a 

concessão de aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de 

qualquer natureza. Neste sentido, tem se decidido o Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – PAGAMENTO 

DE VERBA DE PRODUTIVIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DE 

LIMINAR RELACIONADA A PAGAMENTO DE VALORES – INTELIGÊNCIA 

DA LEI Nº 12016/09 – RECURSO PROVIDO. 1. Nos moldes do § 2º do art. 

7º da Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016 de 2009) que não será 

concedida medida liminar que tenha por objeto a compensação de créditos 

tributários, a entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, a 

reclassificação ou equiparação de servidores públicos e a concessão de 

aumento ou a extensão de vantagens ou pagamento de qualquer 

natureza. 2. A discussão da questão em sede de mandado de segurança 

é viável, não sendo possível, no entanto, o deferimento da medida liminar”. 

(AI, 61223/2013, DRA.VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 28/01/2014, Data da publicação no 

DJE 03/02/2014) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

COBRANÇA – PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS, ADICIONAL NOTURNO E 

REFLEXOS - DECISÃO QUE INDEFERE TUTELA ANTECIPADA – 

REQUISITOS DO ARTIGO 273 DO CPC - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO – 

PAGAMENTO DE QUALQUER NATUREZA – VENCIMENTOS – VEDAÇÃO 

LEGAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1º DA LEI Nº 9.494/97, ARTIGO 1º DA 

LEI Nº 8.437/92 E ARTIGO 7º,§2º DA LEI Nº 12.016/2009 – PRECEDENTES 

DO STJ – RECURSO DESPROVIDO. 1. A pretensão de antecipação de 

tutela no presente recurso implica o pagamento imediato de horas extras, 

adicional noturno e seus reflexos, o que é expressamente vedado pelos 

artigos 1º da Lei nº 9.494/97, 1º da Lei nº 8.437/92 e 7º,§2º da Lei nº 

12.016/2009. 2. Ausente a demonstração dos requisitos do artigo 273 do 

CPC, não se concede tutela antecipada. 3. Recurso desprovido. (TJMT, 

RAI 33572/2012, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/10/2012, Publicado no DJE 06/09/2013) 

(destacamos). Desta feita, a Requerente, ao pretender que o Estado seja 

compelido a garantir-lhe de forma imediata o apostilado a sua promoção a 

fim de que passe a integrar os quadros da Polícia Militar no posto de 

subtenente da Polícia Militar, com o consequente pagamento do soldo 

correspondente, busca, nitidamente, a concessão de vantagem, cuja 

pretensão esbarra na vedação legal das regras acima mencionadas. ISTO 

POSTO, e consoante fundamentação supra, INDEFIRO o provimento 

antecipatório. Cite-se o Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da 

Procuradoria Geral do Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, 

no prazo constante no art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Nos termos do 

Procedimento de Controle Administrativo n. 165, do CNJ e do art. 98 e 

seguintes do Novo Código de Processo Civil, uma vez presentes os 

requisitos, defiro a gratuidade da justiça, servindo este como alvará de 

gratuidade. Com a defesa, vistas à Requerente para impugnar no prazo 

legal e, após, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032248-66.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (AUTOR(A))

SIDNEI CARVALHO PIMENTEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1032248-66.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de 

Relação Jurídico-Tributária com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por NOVO MUNDO AMAZÔNIA MÓVEIS E UTILIDADES em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão do provimento antecipatório para que seja 

determinada a suspensão do crédito tributário objeto do Documento de 

Arrecadação – DAR nº 999/10.194.25988, bem como, consequentemente, 

que referido documento não seja óbice à expedição da certidão de 

regularidade fiscal. Aduz, em apertada síntese, que pessoa jurídica de 

direito privado atuante no ramo de comércio atacadista e varejista, 

distribuindo no Estado do Mato Grosso jornais, panfletos e encartes 

promocionais constando ofertas relacionadas às mercadorias vendidas 

nas suas lojas, sendo que tais materiais de composição gráfica são 

produzidos em estabelecimentos localizados em outro ente federativo e, 

posteriormente, remetidos para a sede da empresa. Pontua que o 

Requerido vem exigindo o recolhimento do ICMS de maneira indevida, uma 

vez que não há a incidência do referido tributo sobre a operação 

realizada. Ampara a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de 

provisória de urgência, previstos no art. 300 e seguintes do CPC/2015. 

Instruiu a inicial com documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é 

o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não 

se aplica a conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do 

CPC/2015, uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, 

a Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, daí 

porquê deixo de aplicar tal providência, até, porque, para garantir o 

principio da razoável duração do processo. Para a concessão da tutela 

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). Não há que se olvidar que a 

construção jurisprudencial admite o deferimento da tutela protetiva em 

face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a presente ação foi proposta 

com o escopo de obter uma decisão para que seja determinada a 

suspensão do crédito tributário objeto do Documento de Arrecadação – 

DAR nº 999/10.194.25988, bem como, consequentemente, que referido 

documento não seja óbice à expedição da certidão de regularidade fiscal. 

Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, 

notadamente os documentos de ID nº 15570646 e seguintes, não 

vislumbro, nesta fase de cognição sumária, a presença dos requisitos 

autorizadores para a concessão da tutela provisória pleiteada. Isso 

porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência da 

evidência da probabilidade do direito, uma vez que o Requerente não 
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demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo 

praticado pelos Requeridos, bem como não acostou documentos capazes 

de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída a eles. Ademais, ao 

que me afigura neste limiar, as Notas Fiscais acostadas indicam que 

houve de fato a aquisição de produtos para revenda em seu 

estabelecimento comercial, nos levando a concluir, assim, que sobre 

referida operação há a incidência do ICMS. Outrossim, caso deferida a 

medida antecipatória neste momento haveria certamente nítida 

interferência no juízo de mérito, o que não se mostra crível ante a 

ausência de manifestação do Requerido. Portanto, ante a ausência de um 

dos requisitos ensejadores para a concessão da medida antecipatória, 

qual seja a evidência da probabilidade do direito, impõe-se o indeferimento 

da medida. ISTO POSTO, consoante fundamentação supra e ante a 

ausência de fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO O 

PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO pleiteado. Cite-se pessoalmente o 

Requerido Estado de Mato Grosso, por meio da Procuradoria Geral do 

Estado, para, querendo, apresentar a sua defesa, no prazo constante no 

art. 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas ao Requerente para 

impugnar no prazo legal. Posteriormente, abro vistas ao ilustre 

representante do Ministério Público para que se manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias e, por fim, voltem-me os autos conclusos para sentença. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 28 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1029187-03.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANA DE FATIMA CAMARGO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CUIABÁ (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO: 1029187-03.2018.8.11.0041. (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória com pedido de Tutela 

Provisória de Urgência proposta por ARIANA DE FATIMA CAMARGO em 

desfavor da PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ, ambos devidamente 

qualificados nos autos da ação em epígrafe. Em síntese, é o que merece 

registro. Ab initio, observa-se que a ação foi endereçada à PREFEITURA 

MUNICIPAL DE CUIABÁ, que é órgão, logo, não possui personalidade 

jurídica, mas trata-se apenas de centro de decisão, sendo incumbido da 

realização das atividades da entidade (pessoa jurídica) a que integra, 

razão pela qual não pode estar em Juízo, seja ativa ou passivamente, 

porquanto não tem capacidade processual. Desta feita, à vista do princípio 

da economia processual, determino a emenda à inicial para que a parte 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, retifique o polo passivo, nos termos 

do art. 321 do CPC, devendo constar o Município de Cuiabá, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de Setembro 

de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1032422-75.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1032422-75.2018.8.11.0041 Vistos, etc. Trata-se de Ação Anulatória com 

pedido de tutela provisória de urgência proposta por EMBRATEL TVSAT 

TELECOMUNICAÇÃO LTDA. em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando a concessão do provimento 

antecipatório para que seja determinada a suspensão da exigibilidade das 

multas aplicadas, no valor total R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e 

quatrocentos reais), aplicada à Requerente no bojo do Processo 

Administrativo nº 0413-002.534-9. Aduz, em síntese, que o Processo 

Administrativo nº 0413-002.534-9 foi instaurado com o intuito de fiscalizar 

o cumprimento à legislação referente ao Serviço de Atendimento ao 

Consumidor – SAC, culminando na lavratura do Auto de Infração nº 

2013.01.003, no qual o Agente Fiscal afirma, em síntese, que efetuou 

ligações para o serviço de atendimento ao cliente (SAC) nº “10321”, 

constatando a ocorrência de diversas irregularidades. Assevera que em 

02.02.2015 foi exarada decisão no processo administrativo em questão, 

por meio da qual foi sancionada com aplicação de multa no valor de R$ 

134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), o que a levou 

a interpor recurso administrativo, todavia o mesmo foi negado. Sustenta 

que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato e disposto em 

lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação consumerista, 

alegando serem arbitrárias e ilegais as decisões proferidas na seara 

administrativa, sendo de rigor as suas anulações e, via de consequência, 

das penalidades injustamente aplicadas. Defende, ainda, sobre a 

desproporcionalidade das multas aplicadas, invoca o princípio da 

proporcionalidade e objeta sobre o desvio de finalidade das multas. 

Escuda a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência, 

previstos no art. 300 do CPC/2015. Deu à causa o valor de R$ 134.400,00 

(cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais). Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, verifico que não se aplica a 

conciliação e mediação, previstas no art. 334 e seguintes do CPC/2015, 

uma vez que, por meio do Ofício Circular nº 003/GPG/PGE/2016, a 

Fazenda Pública já se manifestou pelo desinteresse na conciliação, bem 

como a parte Autora se pronunciou pela desnecessidade de promover tal 

procedimento conciliatório, dai porquê deixo de aplicar tal providência, até, 

porque, para garantir o principio da razoável duração do processo. Para a 

concessão da tutela provisória de urgência se mostra necessária a 

comprovação da evidência da probabilidade do direito, conciliada com o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não havendo perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300 do CPC/2015). Não há 

que se olvidar que a construção jurisprudencial admite o deferimento da 

tutela protetiva em face da Fazenda Pública. Conforme relatado, a 

presente ação foi proposta com o escopo de obter uma decisão para que 

seja determinada a suspensão da exigibilidade das multas aplicadas, no 

valor total R$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), 

aplicada à Requerente no bojo do Processo Administrativo nº 

0413-002.534-9. O cerne da questão posta em litígio é conferir se a 

aplicação de multas pelo PROCON contra a empresa-Requerente possui 

amparo legal ou, em caso negativo, há notória usurpação da sua 

competência fiscalizatória. Em que pese louvável a argumentação 

despendida pela parte Autora, verifica-se que o pleito liminar não merece 

acolhimento, isso porque, analisando os autos, observa-se que um dos 

pressupostos indispensáveis para o deferimento da tutela antecipada não 

está presente, qual seja, a verossimilhança das alegações, haja vista que, 

à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, “caput” da CF/88), a 

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes dos entes 

federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da legalidade. 

Neste sentido, em análise perfunctória da malha documental acostada aos 

autos, notadamente pelo Auto de Infração nº AI.2012.01.003 e pela 

decisão administrativa proferida (ID nº 15592590 e 15593042), verifica-se 

que o órgão fiscalizatório do PROCON, ao aplicar a multa administrativa 

objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez 

que, considerando que referida multa têm força coercitiva, o valor 

arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deram com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva, fato é 

que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, 

caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade 

na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há 

que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio 

de processo administrativo em estrita observância ao devido processo 

legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, 

assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 
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grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão-somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa anterior à aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON Municipal, inclusive se utilizando de recurso à segunda instância 

administrativa. Com efeito, não houve, prima facie, demonstração de que 

houve qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no 

órgão de proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser 

mantida, até porque o órgão da Administração agiu em conformidade com 

os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca 

capaz de convencer da verossimilhança das alegações da Autora, 

tampouco há prestação de caução, em dinheiro, para que a sua 

exigibilidade seja suspensa, como sói a hipótese prevista no art. 151, II do 

CTN. Nesse sentido dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, senão vejamos: “PROCESSO CIVIL E 

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – 

AUSÊNCIA DE REQUISITO DO ART. 273, DO CPC – RECURSO IMPROVIDO 

– DECISÃO MANTIDA. Na tutela antecipada, mais do que em qualquer outra 

hipótese, está consagrado o princípio do livre convencimento motivado do 

juiz, diante da subjetividade envolvida na questão em comento. Ausentes 

os requisitos do art. 273 do CPC, impõe-se o improvimento do recurso e, 

de consequência, a manutenção da decisão agravada”. (AI, 59420/2010, 

DES.MÁRCIO VIDAL, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

10/08/2010, Data da publicação no DJE 08/09/2010) – Destacamos. 

Ademais, como já consignado acima, observa-se que o objeto da ação 

gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do 

professor Hely Lopes Meirelles profere: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar. O professor ensina ainda que ‘nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. 

Ainda, segundo o renomado doutrinador, “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode 

estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da 

multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que 

no presente caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, 

não há ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou 

ilegalidade como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação 

do princípio da legalidade. Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo 

nosso ordenamento jurídico para a análise da regularidade dos atos 

administrativos, cabe ao Poder Judiciário somente o controle de legalidade 

do ato, não podendo se manifestar quanto ao mérito do ato administrativo 

deste (finalidade e motivo), razão pela qual se impõe o indeferimento da 

medida, ante a ausência de um dos requisitos da tutela de urgência. ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra e ante a ausência de 

fundamento relevante que o caso denota, INDEFIRO A TUTELA 

PROVISÓRIA DE URGÊNCIA vindicada. Cite-se pessoalmente o Requerido 

Estado de Mato Grosso para, querendo, apresentar a sua defesa, no 

prazo constante do artigo 335 c/c 183 do CPC/2015. Com a defesa, vistas 

à Requerente para impugnar no prazo legal. Por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Cuiabá, 28 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1020519-43.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

QUERINA DE ASSIS DA SILVA (ADVOGADO(A))

DARCI PYTLAK (AUTOR(A))

ERICA DE ASSIS VELOZO BRAGA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº 1020519-43.2018.8.11.0041 (PJE 

3). Vistos, etc. Trata-se de Ação Declaratória de negativa de propriedade 

e inexistência de débito c/c indenização por danos morais e pedido de 

tutela antecipada proposta por DARCI PYTLAK em face da FAZENDA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, objetivando liminarmente a suspensão da 

exigibilidade do IPVA, referente aos exercícios de 2013, 2014, 2015, 2016, 

bem como a exclusão do nome do Cadin e da Dívida Ativa, até decisão de 

mérito. É o necessário relato. Fundamento. Decido. Nesta Comarca foi 

instaurada a Vara Especializada de Execuções Fiscais, a qual compete 

“Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda 

Estadual e Municipal, ações correlatas, com exceção das ações 

referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa”. Com efeito, da 

leitura da competência delimitada pelo Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, depreende-se que a Vara de Execuções Fiscais possui 

competência absoluta para o julgamento dos executivos fiscais e das 

ações correlatas, o que é o caso dos autos, em razão de já haver CDA 

constituída. Acerca do tema, o art. 43 do Novo Código de Processo Civil 

assim dispõe: “Art. 43. Determina-se a competência no momento do 

registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as 

modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, 

salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência 

absoluta”. Por corolário lógico da interpretação sistemática do dispositivo 

citado, conclui-se que compete à Vara de Execuções Fiscais processar e 

julgar a presente demanda. Diante de todo o exposto, DECLINO DA 

COMPETÊNCIA para processar e julgar o feito em favor da Vara de 

Execuções Fiscais, nos termos do art. 64 do CPC/2015. Tomem-se as 

demais providências de estilo, inclusive quanto à materialização dos autos 

e posterior remessa ao Cartório Distribuidor, caso verificada a 

impossibilidade daquele Juízo em se operacionalizar os autos mediante 

acesso da ferramenta do PJE. Intimem-se. Cumpra-se, com urgência. 

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005145-55.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SAGA JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA (AUTOR(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ DA SILVA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1005145-55.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Nulidade e/ou Inexigibilidade de Multa proposta por SAGA 

JAPAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA. em desfavor do ESTADO DE 

MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, 

a procedência dos pedidos para que seja declarada a nulidade da multa 

administrativa aplicada. Afirma, em apertada síntese, que foi surpreendida 

com a aplicação de sanção administrativa imposta pelo órgão do 
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PROCON/MT, no importe original de R$ 16.800,00 (dezesseis mil e 

oitocentos reais), ao fundamento de incorrer na infração constante nos 

arts. 7º, 30 e 35 do CDC, uma vez que, supostamente, havia praticado 

propaganda enganosa/irregular no sentido de atrair seus possíveis 

consumidores em relação ao preço de veículos, formas de pagamento, 

juros, dentre outros. Sustenta que atuou em estrita observância ao 

pactuado em contrato e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo 

da legislação consumerista, arbitrária e ilegal se revela a decisão proferida 

em sede administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de 

consequência, da penalidade injustamente aplicada. Defende, ainda, sobre 

a desproporcionalidade da multa aplicada; invoca o princípio da 

proporcionalidade; objeta sobre o desvio de finalidade da multa. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela 

provisória de urgência vindicada, consoante decisão de ID nº 1013675. 

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação (ID nº 1397542), pugnando, no mérito, pela improcedência 

dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão competente para 

autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, além de que 

fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão dentro da lei 

consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 1473625), onde a 

parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que a nulidade da multa administrativa aplicada pelo PROCON Estadual. Em 

que pese a louvável argumentação despendida pela Autora, entendo que 

o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da 

CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da 

legalidade. Neste sentido, analisando o Auto de Infração nº 

AI.2013.07.0009, que deu azo à imposição da multa em que se pretende a 

anulação (ID nº 815226), qual seja o Processo Administrativo FA nº 

0413-004.801-4, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON 

Estadual, ao aplicar as multas administrativas objeto da presente demanda, 

obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referidas 

multas tem força coercitiva, os valores arbitrados não se afiguram 

excessivos, porquanto se deram com base na regulamentação dada à 

matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: 

“Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da 

infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo” – Destacamos. Evidentemente que na hipótese em 

tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa 

seja considerada excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, 

fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, 

portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de 

razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse 

contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi 

determinada por meio de processo administrativo em estrita observância 

ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, 

inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 

defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade no processo 

administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão 

pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração 

agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e 

não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das 

alegações da Autora. Ademais, como já consignado em outras linhas, 

observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da 

análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely 

Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar”. O professor ensina ainda que “nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. Ainda 

segundo o professor Meirelles (1990), “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da 

Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender 

necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a 

questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente 

observado pelo administrado. Ou seja, não há ilegalidade, tampouco 

ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela 

parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade. 

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON 

MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É obrigação da recorrente o 

fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, 

adequado e eficiente. No caso vertente, comprovado que o serviço não foi 

oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a 

aplicação da multa. "Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a 

responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto 

pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa 

aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, 

podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o 

sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se 

fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição 

decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp 

n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece 

de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos 

embargos à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. 

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico 

para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder 

Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se 

manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e 

motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 
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IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I 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. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 25 de setembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1015465-67.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARLO STAVARENGO (ADVOGADO(A))

VALTER STAVARENGO (ADVOGADO(A))

AGROPECUARIA LILIANA LTDA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE 

FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1015465-67.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por 

AGROPECUÁRIA LILIANA LTDA., neste ato representada por seu 

sócio-administrador, o Sr. Fernando Douglas Sabino Junqueira, contra ato 

tido por coator de lavra do SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA 

DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando a concessão da medida 

antecipatória para que seja determinada a suspensão dos débitos 

inscritos no conta corrente fiscal da Impetrante, oriundos de imputação de 

multa por “não escrituração dos livros fiscais de entradas e de saídas”, 

permitindo assim que a Impetrante obtenha Certidão Positiva com efeitos 

de Negativa de Débitos Estaduais. A Impetrante aviou petição aos autos 

requerendo a homologação do pedido de desistência (ID nº 3072419). Em 

síntese, é o que merece registro. Verifica-se nos autos que a Impetrante 

manifestou nos autos requerendo a desistência da presente demanda. 

Desta feita, considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer 

prejuízo às partes, HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência 

formulado pela Impetrante (ID nº 3072419), para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. 

Publique-se e Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. 

Cumprido o determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. 

Cumpra-se. Cuiabá, 25 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR 

JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1031775-80.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

DJANIRA CAMPOS DE MORAES (AUTOR(A))

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1031775-80.2018.8.11.0041 

(pje 4). SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. Publiquem-se e 

Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002482-65.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA SOUZA MATTA (IMPETRANTE)

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CIRLENE SANTANNA DE OLIVEIRA (IMPETRADO)

ARNON OSNY MENDES LUCAS Presidente do DETRAN/MT (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1002482-65.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por MARIA 

AUXILIADORA SOUZA MATTA contra ato indigitado coator da lavra do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, 

objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinado à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento, 

relativo ao veículo placa NTY8646, MARCA CHEVROLET, 

FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2011, CHASSIS 9BGSU19F0BB254379, sem 

a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização. Aduz, em apertada síntese, que adquiriu o veiculo 

acima discriminado, conforme comunicado de compra e venda e que foi 

surpreendida pela negativa de proceder com o licenciamento, sob a 

justificativa de constar débitos lançados no sistema informatizado da 

Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de trânsito. Afirma 

que nunca foi cientificada/notificada acerca das multas de trânsito e que a 

autoridade coatora está condicionando a liberação dos documentos dos 

veículos ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 11657736). 

Devidamente notificados, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 11874658), alegando, em sede de preliminar, a 

incompetência da justiça estadual, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade 

da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugna 

pela denegação da ordem mandamental, argumentando que o ato 

praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não havendo 

que se falar em deferimento do pedido formulado pela Autora. Sem 

parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Incompetência da Justiça Estadual. Descabe a alegação 

da referida preliminar, tendo em vista que o objeto do presente mandamus 

gira em torno do ato administrativo que vinculou a exigência do pagamento 

das multas ao licenciamento do veículo, não a validade das multas. Assim, 

rejeito a preliminar arguida. Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar 

foi arguida sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante 

se deram perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, 

ou seja, fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular 

referidas penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela 

autoridade coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no 

presente caso, tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em 

torno do licenciamento anual do veículo de propriedade do Impetrante, o 

qual apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 
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arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinado à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo 

NTY8646, MARCA CHEVROLET, FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2011, 

CHASSIS 9BGSU19F0BB254379, sem a exigência de vinculação e 

pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização. Do 

exame dos autos tem-se que a Impetrante está sofrendo cobrança pela 

autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no 

sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como 

condição para obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É 

cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de 

questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, 

haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, 

que não o da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é 

devido, através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º 

da Lei nº 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a 

sentença que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, 

entendo que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que 

dispensa o Reexame Necessário de sentença nas causas as quais 

estiverem fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a 

hipótese, razão pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau 

de jurisdição. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, afasto as preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA 

pleiteada, confirmando a medida liminar anteriormente deferida, para 

determinar à autoridade coatora que proceda com o imediato 

licenciamento, relativo ao veículo marca/modelo NTY8646, MARCA 

CHEVROLET, FABRICAÇÃO/MODELO 2010/2011, CHASSIS 

9BGSU19F0BB254379, de propriedade da Impetrante, sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004626-80.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. 

(AUTOR(A))

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1004626-80.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória proposta por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – 

CUIABA II – SPE LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência 

dos pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo 

Administrativo nº 0111-024.542-33. Aduz, em síntese, que esta demanda 

tem como objetivo anular procedimentos administrativos emanados do 

PROCON/MT que culminaram em sanção pecuniária à no valor de R$ 

37.500,00 (trinta e sete mil e quinhentos reais), bem como para evitar a 

inclusão ou retirar, em caráter provisório, as multas objeto do presente 

litígio da dívida ativa do Estado. Pontua que a decisão proferida pelo 
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PROCON/MT é desprovida de motivação e que o valor aplicado a título de 

multa é exorbitante, bem como alega que as infrações apontadas são 

insubsistentes. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência vindicada, 

consoante decisão de ID nº 1949186. Devidamente citado, o Requerido 

Estado de Mato Grosso apresentou Contestação (ID nº 2978637), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, argumentando que 

o PROCON é o órgão competente para autuar irregularidades no âmbito da 

lesão ao consumidor, além de que fundamenta que o auto de infração e a 

multa aplicada estão dentro da lei consumerista vigente. A parte Autora 

deixou escoar o prazo para apresentar Impugnação à Contestação. Sem 

parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para que seja 

declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 0111-024.542-33. Em 

que pese a louvável argumentação despendida pela Autora, entendo que 

o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da 

CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da 

legalidade. Neste sentido, analisando o Processo Administrativo que deu 

azo à imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 693991), 

qual seja o Processo Administrativo FA nº 0114-008.602-3, verifica-se 

que o órgão fiscalizatório do PROCON Cuiabá/MT, ao aplicar as multas 

administrativas objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em 

lei, uma vez que, considerando que referidas multas tem força coercitiva, 

os valores arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto se deram 

com base na regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o 

Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, 

graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e 

a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I 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. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 26 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1004575-98.2018.8.11.0041
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Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL LUIS PADILHA E SILVA (ADVOGADO(A))

NAYARA VIEIRA DE MOURA (ADVOGADO(A))

MARINA DA CONCEICAO PADILHA E SILVA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIRETOR GERAL DO DETRAN/MT (IMPETRADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA PROCESSO Nº 1004575-98.2018.8.11.0041 

(pje 4). SENTENÇA Vistos, etc. HOMOLOGO, por sentença, o pedido de 

desistência formulado pelo Impetrante, para que surta seus jurídicos 

efeitos, e, via de consequência, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução de mérito com fulcro no art. 485, VIII do NCPC. Publiquem-se e 

Intimem-se. Sem interesse recursal. Cumprido o determinado acima, 

certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de 

setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007415-52.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. 

(AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1007415-52.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória proposta por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – 

CUIABÁ I – SPE LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência 

dos pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo 

Administrativo nº 0112-041.702-6. Aduz, em síntese, que foi instaurado o 

Processo Administrativo nº 0112-041.702-6 pelo PROCON, decorrente de 

reclamação individual de um consumidor, o Sr. Eduardo Ferraz Pacheco de 

Castro, em razão da cobrança dos valores referentes a comissão de 

corretagem (intermediação do negócio). Relata que apresentou defesa 

naquele órgão, nos autos da reclamação nº 0112-041.702-6, 

demonstrando, em suma, não ter havido qualquer violação às normas de 

defesa do consumidor, uma vez que o contrato é claro quanto aos prazos 

e prorrogações para entrega das unidades. Pontua que a decisão 

proferida pelo PROCON/MT é desprovida de motivação e que o valor 

aplicado a título de multa é exorbitante, bem como alega que as infrações 

apontadas são insubsistentes. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência 

vindicada, consoante decisão de ID nº 1399105. Irresignada com a 

decisão retro, a Requerente interpôs recurso de Agravo de Instrumento 

objetivando a sua reforma, cumprindo o disposto no art. 1.018 do 

CPC/2015 (ID nº 1488517), tendo o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso não conhecido do recurso interposto (ID nº 1544811). A parte 

Autora manifestou-se nos autos, requerendo a suspensão da exigibilidade 

da multa arbitrada mediante oferecimento de seguro garantia a título de 

caução (ID nº 1549627). Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato 

Grosso apresentou Contestação (ID nº 1603813), pugnando, no mérito, 

pela improcedência dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão 

competente para autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, 

além de que fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão 

dentro da lei consumerista vigente. Sem Impugnação à Contestação. Sem 

parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Antes de adentrar no mérito, passo à análise do pedido formulado pela 

parte Autora, onde requereu a suspensão da exigibilidade da multa 

arbitrada mediante oferecimento de seguro garantia a título de caução (ID 

nº 1549627). Consigno que a jurisprudência pátria atualmente tem 

entendido que a oferta de garantia, consistente em seguro-garantia, como 

é o caso dos autos, não resulta na suspensão da exigibilidade do crédito, 

haja vista a ausência de previsão legal de tal modalidade no art. 151 do 

CTN. Ressalto que o Poder Judiciário não tem o condão de inovar na 

legislação pátria, até porque uma atitude mais proativa frente a uma 

situação não regulamentada haverá certamente nítida ingerência na esfera 

de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio 

da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal. 

Assim, indefiro o pedido formulado pela Requerente. Passo a análise do 

mérito. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para que 

seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 0112-041.702-6. 

Em que pese a louvável argumentação despendida pela Autora, entendo 

que o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da 

CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da 

legalidade. Neste sentido, analisando a Carta de Informações Preliminares 

proveniente do Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa 

em que se pretende a anulação (ID nº 1096341), qual seja o Processo 

Administrativo FA nº 0112-041.702-6, verifica-se que o órgão 

fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar as multas administrativas 

objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez 

que, considerando que referidas multas tem força coercitiva, os valores 

arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto se deram com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa 

do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de 

caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 
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do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I 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. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2) PROCESSO Nº 

1006478-42.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por MICROSOFT MOBILE 

TECNOLOGIA LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

0108-010.168-3, bem como, consequentemente, da multa aplicada pelo 

PROCON Estadual. Aduz, em síntese, que foi surpreendida com a 

aplicação de penalidade imposta pelo órgão do PROCON/MT, no valor de 

R$ 20.971,44 (vinte mil, novecentos e setenta e um reais e quarenta e 

quatro centavos), aplicada através do processo administrativo nº 

0108-010.168-3. Destaca que Referido processo administrativo teve 

origem na reclamação de Claudinete Pereira de Souza, a qual alega ter 

adquirido um aparelho celular da marca Nokia, pela quantia de R$ 399,00 

(trezentos e noventa e nove reais), que teria apresentado problemas, os 

quais não teriam sido sanados pela assistência técnica. Sustenta que foi 

solicitada a mediação do PROCON, a fim de que fosse dada uma solução 

ao caso. Sendo efetuada a restituição da quantia paga pelo produto, 

através de ordem de pagamento, a ser sacada junto ao Banco Itaú. 

Entretanto, apesar da boa-fé da fabricante e do dever primordial do 

PROCON de prezar pela harmonização das relações de consumo, foi 

aplicada sanção em face empresa. Pontua que a decisão proferida pelo 

PROCON/MT é desprovida de motivação e que o valor aplicado a título de 

multa é exorbitante, bem como alega que as infrações apontadas são 

insubsistentes. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência vindicada, 

consoante decisão de ID nº 1449606. Apesar de devidamente citado, o 

Requerido deixou escoar o prazo para apresentar Contestação. Sem 

parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para que seja 

declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 0108-010.168-3, bem 

como, consequentemente, da multa aplicada pelo PROCON Estadual. Em 

que pese a louvável argumentação despendida pela Autora, entendo que 

o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da 

CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da 

legalidade. Neste sentido, analisando a Carta de Informações Preliminares 

proveniente do Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa 

em que se pretende a anulação (ID nº 1075256), qual seja o Processo 

Administrativo FA nº 0108-010.168-3, verifica-se que o órgão 

fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar as multas administrativas 

objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez 

que, considerando que referidas multas tem força coercitiva, os valores 

arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto se deram com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa 

do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de 

caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 
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contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I 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. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1006453-29.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por MICROSOFT MOBILE 

TECNOLOGIA LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

0108-008.883-0, bem como, consequentemente, da multa aplicada pelo 

PROCON Estadual. Aduz, em síntese, que foi surpreendido com a 

aplicação de penalidade imposta pelo órgão do PROCON/MT, no valor de 

R$ 19.290,31 (dezenove mil duzentos e noventa reais e trinta e um 

centavos), aplicada através do processo administrativo nº 

0108-000.883-0. Destaca que o referido processo administrativo teve 

origem na reclamação de Heleno Xavier de Oliveira, que alega ter adquirido 

um aparelho celular da marca Nokia, que teria apresentado problemas, os 

quais não teriam sido sanados pela assistência técnica. Sustenta que foi 

solicitada a mediação do PROCON, a fim de que fosse dada uma solução 

ao caso. Sendo efetuada a restituição da quantia paga pelo produto, 

através de ordem de pagamento, a ser sacada junto ao Banco Itaú. 

Entretanto, apesar da boa-fé da fabricante e do dever primordial do 

PROCON de prezar pela harmonização das relações de consumo, foi 

aplicada sanção em face empresa. Pontua que a decisão proferida pelo 

PROCON/MT é desprovida de motivação e que o valor aplicado a título de 

multa é exorbitante, bem como alega que as infrações apontadas são 

insubsistentes. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência vindicada, 

consoante decisão de ID nº 1449589. Devidamente citado, o Requerido 

Estado de Mato Grosso apresentou Contestação (ID nº 1668573), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, argumentando que 

o PROCON é o órgão competente para autuar irregularidades no âmbito da 

lesão ao consumidor, além de que fundamenta que o auto de infração e a 

multa aplicada estão dentro da lei consumerista vigente. A parte Autora 

deixou escoar o prazo para apresentar Impugnação à Contestação, 

consoante certidão de ID nº 4180911. Sem parecer ministerial. Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a 

procedência da ação para que seja declarada a nulidade do Processo 

Administrativo nº 0108-008.883-0, bem como, consequentemente, da multa 

aplicada pelo PROCON Estadual. Em que pese a louvável argumentação 
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despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, 

isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da 

legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, 

dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, analisando a Carta 

de Informações Preliminares proveniente do Processo Administrativo que 

deu azo à imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 

1073230), qual seja o Processo Administrativo FA nº 0108-008.883-0, 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar as 

multas administrativas objeto da presente demanda, obedeceu àquilo 

previsto em lei, uma vez que, considerando que referidas multas tem força 

coercitiva, os valores arbitrados não se afiguram excessivos, porquanto 

se deram com base na regulamentação dada à matéria, conforme 

predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena 

de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I 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. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1006874-48.2018.8.11.0041
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ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (TERCEIRO INTERESSADO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

1006874-48.2018.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por NEUBE 

APARECIDA JULIANO DOS REIS contra ato indigitado coator da lavra do 

PRESIDENTE DO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO – DENTRAN/MT, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, objetivando, no mérito, a concessão da segurança para que seja 

determinada à autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento 

do ano de 2018, relativo ao veículo PEUGEOT 207 PASSION XR, placa NUE 

7231, ano/modelo 2011/2012, sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que 
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sejam anuladas as multas aplicadas. Aduz, em apertada síntese, ser 

proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi surpreendido 

pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 2018, sob a 

justificativa de constar débitos lançados no sistema informatizado da 

Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de trânsito Afirma 

que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de trânsito e que a 

autoridade coatora está condicionando a liberação do documento do 

veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID nº 12868261). 

Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou Informações 

(ID nº 13373248), alegando, em sede de preliminar, a ilegitimidade passiva, 

a inviabilidade da via eleita e a ausência de prova pré-constituída, e, no 

mérito, pugnou pela denegação da ordem mandamental, argumentando que 

o ato praticado pela autarquia estadual está eivado de legalidade, não 

havendo que se falar em deferimento do pedido formulado pela parte 

Autora. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES Da Ilegitimidade Passiva. Mencionada preliminar foi arguida 

sob o argumento de que diversas multas aplicadas à Impetrante se deram 

perante outros órgãos pertencentes a outros entes federativos, ou seja, 

fora do âmbito estadual, motivo pelo qual não poderia anular referidas 

penalidades. Em que pese a argumentação despendida pela autoridade 

coatora, não há que se falar em ilegitimidade passiva no presente caso, 

tendo em vista que o objeto da presente demanda gira em torno do 

licenciamento anual do veículo de propriedade da Impetrante, o qual 

apenas pode ser expedido pela autarquia estadual de trânsito 

(DETRAN/MT). Logo, entendo que a autoridade Impetrada é parte legítima a 

figurar no polo passivo destes autos, motivo pela qual rejeito a preliminar 

arguida. Da Inviabilidade da Via Eleita. Não prospera a referida preliminar. 

Diversamente do que alega o Impetrado, o pedido inicial é no sentido de 

que seja concedida a segurança, para o fim de determinar que a 

autoridade coatora retire o impedimento administrativo sobre o veículo de 

propriedade da Impetrante, e, por conseguinte, emita o registro de 

licenciamento, bem como seja declarada nula as infrações constantes no 

banco de dados da autarquia estadual. Nestes autos, não se discute a 

responsabilidade da Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a 

legalidade de um ato emanado de autoridade pública que entende ser o 

apelante ilegal, o qual perfeitamente pode ser atacado pela via do 

Mandado de Segurança. Assim, não verifico ser inadequada à utilização 

do Mandado de Segurança para atacar o ato administrativo acima 

mencionado. Da Ausência de Prova Pré-Constituída. A autoridade coatora 

arguiu preliminar de inexistência de direito líquido e certo. Entretanto, 

referida preliminar se confunde com o mérito da ação mandamental, uma 

vez que constitui um dos seus pressupostos, razão pela qual será 

apreciada quando da análise meritória. DO MÉRITO Não é demais salientar 

que o Mandado de Segurança é remédio constitucional utilizado para 

proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de 

poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte 

de autoridade. Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é 

imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, 

para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar 

dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória. A 

comprovação dos fatos alegados devem ser feitos de plano, razão pela 

qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova 

necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo. 

Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso mestre Hely 

Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª Edição, 

Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o direito 

invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2018, relativo ao veículo 

PEUGEOT 207 PASSION XR, placa NUE 7231, ano/modelo 2011/2012, sem 

a exigência de vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do 

órgão de fiscalização, bem como que sejam anuladas as multas aplicadas. 

Do exame dos autos tem-se que o Impetrante está sofrendo cobrança pela 

autoridade Impetrada do prévio recolhimento de multas lançadas no 

sistema do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso, como 

condição para obter o licenciamento do seu veículo acima discriminado. É 

cediço que se revela ilegal a vinculação do licenciamento, ou mesmo de 

questão envolvendo transferência de veículo, ao pagamento de multas, 

haja vista que a autarquia fiscalizadora dispõe de mecanismos próprios, 

que não o da coação, para receber, em Juízo, o que efetivamente lhe é 

devido, através do devido processo legal, com a franquia ao proprietário 

dos meios de defesa e recurso inerentes, trata-se, inclusive, de matéria 

sumulada, nos termos do que dispõe a Súmula nº 323 do STF. Nessa 

esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, de forma 

assente, firmou entendimento no sentido de ser ilegal e arbitrário 

condicionar o licenciamento e/ou transferência de veículos ao prévio 

pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o princípio constitucional 

do devido processo legal. A esse respeito, colacionamos os julgados 

abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE 

SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE INVIABILIDADE 

DA VIA ELEITA – REJEIÇÃO –TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO A PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – 

INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA. Em se tratando de 

aplicação de penas de multa, ou seja, de matéria penal administrativa, o 

órgão público deve comprovar a estrita legalidade de seus atos. 

Pretendendo o interessado o reconhecimento da ilegalidade da autuação 

administrativa promovida pelo órgão de trânsito competente, tal ato é 

passível de correção pela via do mandamus. Afigura-se manifestamente 

ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no sentido de condicionar a 

renovação de licenciamento ou transferência de veículo ao pagamento de 

multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN ANDRADE ADDARIO, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 08/05/2012, Data da 

publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. “REEXAME NECESSÁRIO 

DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – LICENCIAMENTO DE 

VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO – 

ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE DEVE SER DISCUTIDA POR 

VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. A discussão quanto à 

legalidade ou não de multas de trânsito, bem como notificação, deve se 

dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a renovação do 

licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio pagamento”. 

(ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013) – 

Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao pagamento das multas 

não pode ser considerado exercício do poder de polícia, haja vista que 

acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos primórdios do Direito 

moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, algo inadmitido 

hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do Código de Trânsito 

disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a quitação de todos 

os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo que este 

dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 
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imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado denota-se 

que não houve a observância da dupla notificação por parte da 

municipalidade e do Estado de Mato Grosso sobre as multas/infrações 

aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB e a Súmula nº 

312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se imprescindível 

considerar que as multas aplicadas pela municipalidade e pelo DETRAN/MT 

são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE – 

DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA VIA 

MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade 

coatora que proceda com o seja determinada à autoridade coatora que 

proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo PEUGEOT 207 

PASSION XR, placa NUE 7231, ano/modelo 2011/2012 de propriedade do 

Impetrante (ID nº 12281983), sem a exigência de vinculação e pagamento 

da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como para 

declarar a ilegalidade dos Autos de Infração referentes às multas 

estaduais e municipais, dos quais o Impetrante não foi duplamente 

notificado, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de registro, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta 

decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica 

interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei nº 12.016/09. Isento 

de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF 

e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição 

Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de submeter à sentença ao 

reexame necessário, à vista do disposto no art. 496, § 4º, I do CPC/2015. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007875-39.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Digibras Indústria do Brasil SA. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1007875-39.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Multa Administrativa proposta por DIGIBRAS INDÚSTRIA DO 

BRASIL S/A em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

0110-009.203-9, bem como, consequentemente, da multa aplicada pelo 

PROCON Estadual. Aduz, em apertada síntese, que foi surpreendida com a 

aplicação de penalidade imposta pelo órgão do PROCON/MT, no importe 

original de R$ 20.011,84 (vinte mil e onze reais e oitenta e quatro 

centavos), ao fundamento de incorrer em suposta afronta ao art. 18 do 

CDC. Sustenta que atuou em estrita observância ao pactuado em contrato 

e disposto em lei, não infringindo nenhum dispositivo da legislação 

consumerista, alegando ser arbitrária e ilegal a decisão proferida em sede 

administrativa, sendo de rigor a sua anulação e, via de consequência, da 

penalidade injustamente aplicada. Defende, ainda, sobre a 

desproporcionalidade da multa aplicada, invoca o princípio da 

proporcionalidade, objeta sobre o desvio de finalidade da multa. Instruiu a 

inicial com documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela 

provisória de urgência vindicada, consoante decisão de ID nº 1508347. 

Irresignada com a decisão retro, a Requerente interpôs recurso de Agravo 

de Instrumento objetivando a sua reforma, cumprindo o disposto no art. 

1.018 do CPC/2015 (ID nº 1628001). Devidamente citado, o Requerido 

Estado de Mato Grosso apresentou Contestação (ID nº 1674235), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, argumentando que 

o PROCON é o órgão competente para autuar irregularidades no âmbito da 

lesão ao consumidor, além de que fundamenta que o auto de infração e a 

multa aplicada estão dentro da lei consumerista vigente. A parte Autora 

deixou escoar o prazo para apresentar Impugnação à Contestação, 

consoante certidão de ID nº 4180955. Sem parecer ministerial. Os autos 

me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo 

único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas 

manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no 

caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de fato, 

sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a 

procedência da ação para que seja declarada a nulidade do Processo 

Administrativo nº 0110-009.203-9, bem como, consequentemente, da multa 

aplicada pelo PROCON Estadual. Em que pese a louvável argumentação 

despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, 

isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da 

legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, 

dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, analisando o 

Termo de Reclamação, que deu azo à imposição da multa em que se 

pretende a anulação (ID nº 1402556), qual seja o Processo Administrativo 

FA nº 0110-009.203-9, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON 

Estadual, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, 

obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida 

multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, 

porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme 

predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena 

de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 
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que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I 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. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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(AUTOR(A))

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1015349-61.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória proposta por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA – 

CUIABÁ I – SPE LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, 

ambos devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência 

dos pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo 

Administrativo nº 0113-014.525-2. Aduz, em síntese, que foi instaurado o 

Processo Administrativo nº 0112-041.702-6 pelo PROCON, decorrente de 

reclamação da consumidora, Sr.ª Renata Resende Carvalho Machado, em 

razão da cobrança dos valores referentes à comissão de corretagem 

(intermediação do negócio). Relata que apresentou defesa naquele órgão, 

nos autos da reclamação nº 0113-014.525-2, demonstrando, em suma, 

não ter havido qualquer violação às normas de defesa do consumidor, 

uma vez que o contrato é claro quanto aos prazos e prorrogações para 

entrega das unidades. Aduz que apresentou as devidas explicações 

quanto ao suposto atraso de obra, bem como quanto a correção monetária 

sobre o contrato. Pontua que a decisão proferida pelo PROCON/MT é 

desprovida de motivação e que o valor aplicado a título de multa é 

exorbitante, bem como alega que as infrações apontadas são 

insubsistentes. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência vindicada, 

consoante decisão de ID nº 1997049. Devidamente citado, o Requerido 

Estado de Mato Grosso apresentou Contestação (ID nº 3254359), 

pugnando, no mérito, pela improcedência dos pedidos, argumentando que 

o PROCON é o órgão competente para autuar irregularidades no âmbito da 

lesão ao consumidor, além de que fundamenta que o auto de infração e a 

multa aplicada estão dentro da lei consumerista vigente. Sem Impugnação 

à Contestação. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. 

Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, 

por se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

0113-014.525-2. Em que pese a louvável argumentação despendida pela 

Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, isso porque, 

analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 

5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, dentre 

outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, analisando a Carta de 

Informações Preliminares proveniente do Processo Administrativo que deu 

azo à imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 3254108), 

qual seja o Processo Administrativo FA nº 0113-014.525-2, verifica-se 

que o órgão fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar a multa 
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administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em 

lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o 

valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa 

do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de 

caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I 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. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1019919-22.2018.8.11.0041 

(PJE 3) SENTENÇA. Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por JEANILTON SEBASTIÃO RÔMULO CORREA 

COSTA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (Gestor Estadual do 

Sistema Único de Saúde), ambos devidamente qualificados, objetivando a 

concessão da tutela provisória de urgência para o fim de ser determinado 

ao Requerido que cumpra com a sua obrigação político-constitucional de 

viabilizar imediatamente o fornecimento do medicamento denominado 

“Sorafenibe (Nexavar)”, nos termos da prescrição de médico especialista 

(ID nº 14023933). Aduz, em síntese, que é portador de Hepatocarcinoma 

(CID 10 C22), em estágio avançado, sem indicação de quimioterapia 

convencional, de modo que apenas resta o uso do tratamento paliativo que 

possa aumentar a sobrevida, sendo receitado o medicamento alhures 

mencionado para impedir o óbito prematuro. Pontua que o referido 

medicamento não é passível de solicitação via APAC-ONCO, posto que 

não há código para tanto, de modo que o hospital fica impossibilitado de 

fazer a solicitação para a Central de Regulação Oncológica, tendo 

recorrido à Ouvidoria de Saúde, de onde obteve resposta no sentido de 

que o fármaco não é fornecido pelo Sistema Único de Saúde – SUS. Pugna 

pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Remetido os autos para o Núcleo 

de Apoio Técnico – NAT (ID nº 14029486), foi emitido parecer técnico (ID 
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nº 14090525) o qual apenas informou que o fornecimento dos 

medicamentos antineoplásicos para combater a doença que acomete a 

Requerente é atribuição do estabelecimento de saúde credenciado e 

habilitado em Oncologia no qual a paciente é atendida. Deferido o 

provimento antecipatório no ID n°14095484. Devidamente citado, o 

requerido Estado de Mato Grosso, apresentou sua contestação no ID n° 

14209718, pugnando pela improcedência dos pedidos. No ID n° 14300553, 

impugnação à contestação na qual a autora rechaçou a contestação e 

ratificou a inicial em todos os seus termos. Parecer ministerial colhido no ID 

n°. 14521215. Ao ID n° 14632985, decisão de bloqueio via Bancen-Jud. Ao 

ID n° 14820144, expedição de alvará eletrônico. Os autos me vieram 

conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. 

Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer com pedido 

expresso de antecipação dos efeitos da tutela específica, na qual o 

Requerente objetiva que seja determinado ao Requerido que cumpra com a 

sua obrigação político-constitucional de viabilizar imediatamente o 

fornecimento do medicamento denominado “Sorafenibe (Nexavar)”, nos 

termos da prescrição de médico especialista (ID nº 14023933). O direito à 

saúde se qualifica como garantia fundamental que assiste à todas as 

pessoas, porquanto representa consequência constitucional indissociável 

do direito à vida. Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela 

integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, 

disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos 

proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. Com efeito, não 

se mostra razoável desconsiderar os princípios constitucionais elencados 

nos artigos 6º, o qual trata do chamado “Pisos Vitais Mínimos”, e 196, 

ambos da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público (Executivo) a 

obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às 

pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a realização 

de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos 

necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como principio matriz de 

todos os direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da 

pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos 

fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a proteção dos 

direitos humanos segundo os ditames da justiça social, graças à formação 

de uma consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos 

direitos de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir 

as desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover 

o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua grandiosa obra, onde dispõe acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 14023933), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em Oncologia Clínica, Dr. Marcelo Benedito Mansur Bumlai – 

CRM/MT nº 2663, não sobejam dúvidas quanto à enfermidade a qual 

acometera o Autor, tampouco da urgência da realização do tratamento, 

motivo mais do que suficiente para justificar a dispensa de prévia 

autorização orçamentária e até de procedimento licitatório, de modo que 

não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor 

tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 

essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o tratamento necessário a uma sobrevivência digna, direito este 

que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. Nesse sentido, 

a remansosa e pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso tem se manifestado, como ora se transcreve: “MANDADO DE 

SEGURANÇA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO - OBRIGAÇÃO DO ESTADO - NECESSIDADE 

COMPROVADA - DIREITO À VIDA E À SAÚDE - APLICAÇÃO DE MULTA 

COERCITIVA AO AGENTE POLÍTICO - POSSIBILIDADE - SEGURANÇA 

CONCEDIDA. Cumpre ao Estado assegurar a todos os cidadãos o direito à 

saúde, conforme previsão constitucional, sem demora, formalidades ou 

burocracia, sobretudo quanto relacionado ao fornecimento de 

medicamentos e atendimento médico-hospitalar. É admissível a imposição 

de multa coercitiva ao agente político responsável pelo cumprimento da 

decisão judicial”. (MS 144687/2014, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, 

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 03/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015) – 

Destacamos. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTO – TUTELA DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO 

ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – 

DEVER CONSTITUCIONAL – ALEGAÇÃO DE IRREVERSIBILIDADE DA 

MEDIDA – AFASTADA – RECURSO DESPROVIDO. O poder público tem o 

dever constitucional de zelar pela saúde dos seus cidadãos, dando total 

assistência aos que não tenham disponibilidade financeira para custear o 

seu tratamento. Comprovada a necessidade do tratamento, bem como do 

risco de dano irreparável, a obrigatoriedade no fornecimento do tratamento 

é medida que se impõe. Conforme a jurisprudência do STJ, “o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade 

solidária da União, Estados-membros e Municípios de modo que qualquer 

destas entidades tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo 

de demanda que objetiva a garantia do acesso à medicação para pessoas 

desprovidas de recursos financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013)”. 

(AI 99154/2015, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, 

QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 

18/02/2016) – Destacamos. “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO 

DE FAZER — FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA 

COM MÉDICO ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA 

PACIENTE — EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO 

— NÃO CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM 

PROMOVER O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À 

SAÚDE — ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA 

DEFENSORIA PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — 

SÚMULA 421 DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O 

falecimento do autor é fato incapaz de, por si só, indicar a perda 

superveniente do interesse de agir, porquanto tendo ele recebido 

integralmente o objeto perseguido pelo pedido inaugural em sede 

antecipatória, ainda que intransmissível o direito, inaplicável as normas 

ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez que subsiste a 

necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter a condenação 

pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder Público. 2. É dever do 

Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno 

exercício do direito à saúde, constituindo a realização de exame uma de 

suas principais vertentes de, eficientemente, atender à finalidade 

constitucional prevista como ação de saúde. 3. Caberá à Defensoria 

Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais fixados ao final da 

demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em que ela venha a 

atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual pertença (Súmula 

421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de Processo Civil, possibilita a 

instância superior adentrar na análise do meritum causae, desde que se 

trate de questão exclusivamente de direito e esteja, o processo, em 

condições de imediato julgamento”. (Ap 113362/2013, DESA. MARIA 

EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – Destacamos. Logo, não há 

que se olvidar que para fazer valer o Estado Democrático de Direito, em 

cotejo dos direitos debatidos nestes autos, entre o interesse patrimonial do 

Estado e o direito fundamental à saúde, à vista do princípio da 

proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia da vida do cidadão, o 

que confere, ainda, autoridade à decisão que determinou a providência de 

realização do procedimento cirúrgico, devendo ser tomado todas as 
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providencias necessárias, às expensas do Poder Público. Portanto, uma 

vez demonstrada as alegações da parte Autora, a procedência dos 

pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante 

toda a fundamentação exposta, afasto as preliminares arguidas, e, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, ratificando a tutela específica 

deferida alhures, condenar o Requerido ao cumprimento da obrigação 

constitucional a fim de que seja viabilizado o fornecimento do medicamento 

denominado “Sorafenibe (Nexavar)”, nos termos da prescrição de médico 

especialista (ID nº 14023933), ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei n. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável, e, via de 

consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. Deixo de condenar o Estado 

em honorários advocatícios, porquanto sendo o credor – Defensoria 

Pública, órgão do devedor – Estado de Mato Grosso, ocorre à causa 

extintiva das obrigações denominada confusão, nos termos do art. 381 do 

Código Civil. Sem custas, nos termos da Lei Estadual nº 7.603/01. 

Intime-se. Após, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, para reexame necessário, 

consoante determina o art. 496, I, do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 

de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1014485-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JGJ COMERCIO DE PETROLEO LTDA (IMPETRANTE)

SAULO RONDON GAHYVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIO ADJUNTO DA RECEITA PUBLICA DA SEFAZ MT 

(IMPETRADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO CNPJ - 03.507.415/0002-25 

(REPRESENTANTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1014485-23.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por JGJ COMERCIO 

DE PETROLEO LTDA. contra ato tido por coator de lavra do SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DA 

FAZENDA DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados, 

objetivando a concessão da segurança para que seja determinado à 

autoridade coatora que se abstenha de exigir o pagamento do ICMS 

(Imposto Sobre Circulação de Mercadorias) incidente sobre a TUSD (Tarifa 

de Uso do Sistema de Distribuição) da Unidade Consumidora da 

Impetrante, UC nº 6/353970-7. Foi deferida a medida liminar (ID nº 

1945409). A Impetrante aviou petição aos autos requerendo a 

homologação do pedido de desistência (ID nº 9206731). Em síntese, é o 

que merece registro. Verifica-se nos autos que a Impetrante manifestou 

nos autos requerendo a desistência da presente demanda. Desta feita, 

considerando que o acolhimento do pedido não trará qualquer prejuízo às 

partes, revoa a medida liminar anteriormente deferida (ID nº 1945409), 

HOMOLOGO, por sentença, o pedido de desistência formulado pela 

Impetrante (ID nº 9206731), para que surta seus jurídicos efeitos, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fundamento no art. 485, VIII do CPC/2015. Publique-se e 

Intime-se. Isento de custas. Sem interesse recursal. Cumprido o 

determinado acima, certifique-se o trânsito e arquive-se. Cumpra-se. 

Cuiabá, 27 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1007690-30.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIRANDA (IMPETRANTE)

REJANE BELUSSI MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

Secretario Adjunto de Saúde do Estado de Mato Grosso (IMPETRADO)

Outros Interessados:

Cuiaba Prefeitura Municipal (TERCEIRO INTERESSADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO Nº: 1007690-30.2018.8.11.0041. 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Mandado de Segurança com 

pedido de liminar impetrado por ANTONIO MIRANDA em desfavor do 

SECRETÁRIO ESTADUAL DE SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

todos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

concessão da medida antecipatória para o fim de ser determinado à 

autoridade tida por coatora que cumpra com a sua obrigação 

político-constitucional de viabilizarem imediatamente a realização do 

procedimento cirúrgico denominado “Vitrectomia com óleo de silicone no 

olho esquerdo”, bem como que seja imediatamente submetido às 

aplicações intravítreo de antiangiogênico – injeções Eylia em ambos os 

olhos, conforme prescrição de médico especialista (ID nº 12422985 e 

12423102). Aduz, em síntese, que é portador de degeneração macular 

relacionada a idade de grave intensidade, disseminada em ambos os 

olhos, fazendo tratamento contínuo de aplicação mensal intravítrea do 

medicamento Ranibizumabe 10 mg/mL, todavia o seu médico entende 

haver a necessidade da troca de tal fármaco pela injeção antiangiogênica 

Eylia, sendo uma ampola em cada olho por tempo indeterminado. Relata 

que veio a sofrer um trauma no referido olho, apresentando um 

deslocamento de retina em região macular e temporal superior, sendo 

necessária intervenção cirúrgica imediata, em caráter de urgência, com 

risco de perda total e irreversível da acuidade visual. Pontua que no dia 

13.03.2018 deu entrada na Central de Regulação, conforme solicitação nº 

234790267, sendo informado que, apesar de ser procedimento urgente, 

deveria aguardar ser chamado, sem data prevista para tal. Pugna pela 

concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Remetidos os autos ao Núcleo de 

Apoio Técnico – NAT (ID nº 12424742), foi emitido parecer que concluiu 

pela necessidade da realização do procedimento cirúrgico objeto da 

presente ação, bem como da sua urgência ante a possibilidade de perda 

da visão (ID nº 12523691). Liminar deferida no ID n°. 12537687. 

Informações da autoridade coatora devidamente prestadas no ID n°. 

12918598, pugnando pela denegação da segurança. Ao ID n° 13087293, 

decisão de bloqueio via Bancen-Jud. Ao ID n° 13555667, expedição de 

alvará eletrônico. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, consigno que pelo 

simples fato de a fazenda pública participar nos autos não configurar, por 

sí só, hipótese de intervenção do Ministério Público (art. 178, parágrafo 

único do NCPC), e consoante as inúmeras manifestações dos promotores 

de justiça atuantes nesta Vara nesse sentido, dispenso o mister do MP. 

Suscitada a preliminar de ausência de interesse de agir, passo a análise 

das mesmas. Da Ausência de Interesse em Agir. A autoridade coatora 

argumenta que o impetrante deixou de especificar seu o pedido, contudo, 

diferentemente do alegado pelo Ente Público, entendo que restou 

devidamente delimitado o pedido formulado pela requerente, a qual 

demonstrou a necessidade da realização do procedimento. Portanto, deixo 

de acolher referida preliminar. MÉRITO O Mandado de Segurança é 

remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, como prevê a Lei de 

Mandado de Segurança. A doutrina de Marçal Justen Filho também 

apresenta fundamentos importantes sobre direito líquido e certo, requisitos 

exigidos não só para o deferimento da liminar, como também para a 

concessão da segurança. Veja-se. “Para aprofundar o significado desses 

requisitos, podem ser destacados alguns aspectos. Para iniciar, a liquidez 

e certeza do direito não é incompatível com controvérsia jurídica. A 

existência de um direito líquido e certo não equivale à ausência de dúvida 

sobre o direito invocado pelo impetrante. Se uma controvérsia sobre a 

existência ou a extensão da pretensão do impetrante excluísse o 

cabimento do mandado de segurança, a garantia constitucional seria inútil. 

Nesse caso, bastaria a recusa da autoridade pública em reconhecer o 

direito invocado para impedir a impetração. Por outro lado, se não 

houvesse controvérsia alguma, o impetrante não teria necessidade de 

invocar a tutela jurisdicional. Em segundo lugar, a liquidez e certeza do 

direito não exige a existência de dispositivo legal expresso. A tutela por 

meio de mandado de segurança exige a existência certa e inquestionável 

de um direito subjetivo outorgado pelo ordenamento jurídico. Isso não 

significa a necessidade de uma ‘lei expressa’. O direito subjetivo decorre 
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de dispositivo constitucional ou legal explícito ou de normas adscritas à 

Constituição ou à lei. Em terceiro lugar, a liquidez e certeza do direito 

verifica-se quando existir questão de direito ou questão de fato dirimível 

mediante prova documental. A controvérsia jurídica pode envolver ou uma 

questão de direito ou questão de fato solucionável mediante o exame de 

prova documental. O direito líquido e certo é aquele que assim pode ser 

reconhecido mediante ou a exclusiva interpretação das normas jurídicas, 

envolvendo a escolha entre duas ou mais teses jurídicas, ou o exame de 

provas documentais.” (JUSTEN FILHO, Marçal. Curso de direito 

administrativo. 8. Ed. ver. ampl. e atual. Belo Horizonte; Fórum, 2012). É 

sabido que a Mandado de Segurança, dispõe de rito e requisitos próprios, 

de forma que para sua procedibilidade e concessão há de se preencher 

tais requisitos. Como relatado, busca a impetrante com a concessão da 

segurança que a impetrada cumpra com a obrigação político-constitucional 

de viabilizarem imediatamente a realização do procedimento cirúrgico 

denominado “Vitrectomia com óleo de silicone no olho esquerdo”, bem 

como que seja imediatamente submetido às aplicações intravítreo de 

antiangiogênico – injeções Eylia em ambos os olhos, conforme prescrição 

de médico especialista (ID nº 12422985 e 12423102). O direito à saúde se 

qualifica como garantia fundamental que assiste à todas as pessoas, 

porquanto representa consequência constitucional indissociável do direito 

à vida. Nessa toada, compete ao Poder Público velar pela integridade 

deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, 

disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos 

proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988. Com efeito, não 

se mostra razoável desconsiderar os princípios constitucionais elencados 

nos artigos 6º, o qual trata do chamado “Pisos Vitais Mínimos”, e 196, 

ambos da Constituição Federal, que impõe ao Poder Público (Executivo) a 

obrigação de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às 

pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a realização 

de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos 

necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como principio matriz de 

todos os direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da 

pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos 

fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a proteção dos 

direitos humanos segundo os ditames da justiça social, graças à formação 

de uma consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos 

direitos de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir 

as desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover 

o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua grandiosa obra, onde dispõe acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que instrui 

a inicial (ID nº 12422985 e 12423102), Dr. Orivaldo Nunes – CRM/MT nº 

2443, não resta dúvida quanto ao quadro clínico da impetrante, tampouco 

da urgência para realização da intervenção cirúrgica pretendida, de modo 

que não pode o Poder Judiciário se aventurar a escolher qual o melhor 

tratamento para um doente, interferindo em um diagnóstico que é 

essencialmente técnico. Assim, em obediência aos princípios 

constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado assegurar ao 

paciente o tratamento necessário a uma sobrevivência digna, direito este 

que se apresenta como corolário do próprio direito à vida. É nesse sentido 

que o Superior Tribunal de Justiça tem decidido: “PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. ART. 544 DO CPC. RECURSO 

ESPECIAL. SUS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS 

PARA O TRATAMENTO DE ANGIOPLASTIA BILATERAL. ARTIGO 196 DA 

CF/88. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. LEGITIMIDADE 

PASSIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

REQUISITOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. REEXAME PROBATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 07/STJ. 1. O Sistema Único de Saúde-SUS 

visa a integralidade da assistência à saúde, seja individual ou coletiva, 

devendo atender aos que dela necessitem em qualquer grau de 

complexidade, de modo que, restando comprovado o acometimento do 

indivíduo ou de um grupo por determinada moléstia, necessitando de 

medicamento para debelá-la, este deve ser fornecido, de modo a atender 

ao princípio maior, que é a garantia à vida digna. 2. Ação objetivando a 

condenação da entidade pública ao fornecimento gratuito dos 

medicamentos necessários ao tratamento de Angioplastia Bilateral. 3. O 

direito à saúde é assegurado a todos e dever do Estado, por isso que 

legítima a pretensão quando configurada a necessidade do recorrido. 4. O 

Estado, o Distrito Federal e o Município são partes legítimas para figurar no 

polo passivo nas demandas cuja pretensão é o fornecimento de 

medicamentos imprescindíveis à saúde de pessoa carente, podendo a 

ação ser proposta em face de quaisquer deles. Precedentes: REsp 

878080 / SC; Segunda Turma; DJ 20.11.2006 p. 296; REsp 772264 / RJ; 

Segunda Turma; DJ 09.05.2006 p. 207; REsp 656979 / RS, DJ 07.03.2005”. 

(STJ – AgRg no Ag: 1044354 RS 2008/0091638-2, Relator: Ministro LUIZ 

FUX, Data de Julgamento: 14/10/2008, T1 – PRIMEIRA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 03/11/2008) – Destacamos. E seguindo este mesmo 

entendimento, a remansosa e pacífica jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado, como ora se transcreve: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FORNECIMENTO DE CIRURGIA – TUTELA 

DEFERIDA – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL DO MUNICÍPIO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DEVER 

CONSTITUCIONAL – MULTA COERCITIVA – EXCLUSÃO – RECURSO 

DESPROVIDO. O poder público tem o dever constitucional de zelar pela 

saúde dos seus cidadãos, dando total assistência aos que não tenham 

disponibilidade financeira para custear o seu tratamento. Comprovada a 

necessidade do tratamento, bem como do risco de dano irreparável, a 

obrigatoriedade no fornecimento do tratamento é medida que se impõe. 

Conforme a jurisprudência do STJ, “o funcionamento do Sistema Único de 

Saúde - SUS é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e 

Municípios de modo que qualquer destas entidades tem legitimidade ad 

causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia 

do acesso à medicação para pessoas desprovidas de recursos 

financeiros”. (STJ, AgRg no REsp 1.225.222/RR, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/12/2013). Deve ser excluída a 

multa cominatória, visto que devem ser adotados outros mecanismos para 

efetivação da tutela jurisdicional no plano prático”. (AI 154120/2015, DESA. 

ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 18/02/2016) – Destacamos. 

“MANDADO DE SEGURANÇA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO 

DE CIRURGIA — OBRIGAÇÃO DO ESTADO — APLICAÇÃO DE MULTA 

COERCITIVA AO AGENTE POLÍTICO — POSSIBILIDADE. Cabe ao Estado 

adotar as providências necessárias para assegurar a realização de 

procedimento cirúrgico à pessoa que precisa, em razão de apresentar 

Buraco Macular no olho direito. É admissível a imposição de multa 

coercitiva ao agente político responsável pelo cumprimento da decisão 

judicial. Segurança deferida”. (MS 91671/2015, DES. LUIZ CARLOS DA 

COSTA, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 01/10/2015, Publicado no DJE 08/10/2015) – 

Destacamos. Logo, não há que se olvidar que para fazer valer o Estado 

Democrático de Direito, em cotejo dos direitos debatidos nestes autos, 

entre o interesse patrimonial do Estado e o direito fundamental à saúde, à 

vista do princípio da proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia 

da vida do cidadão, o que confere, ainda, autoridade à decisão que 

determinou a providência de realização do procedimento cirúrgico, 

devendo ser tomado todas as providencias necessárias, às expensas do 

Poder Público. Portanto, uma vez demonstrada as alegações da parte 

impetrante, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO. ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, 

CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar deferida no nascedouro 

destes autos, para determinar à autoridade coatora que promova o 

cumprimento da obrigação político-constitucional a fim de que seja 

viabilizada ao autor a realização do procedimento cirúrgico denominado 

“Vitrectomia com óleo de silicone no olho esquerdo”, bem como que seja 

imediatamente submetido às aplicações intravítreo de antiangiogênico – 
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injeções Eylia em ambos os olhos, conforme prescrição de médico 

especialista (ID nº 12422985 e 12423102), preferencialmente em hospital 

conveniado com a rede pública de saúde, ou outra unidade hospitalar 

particular igualmente capacitada para realizar a intervenção em testilha, 

com dispensa de procedimento licitatório, consoante prevê o art. 24, da Lei 

nº 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, obedecidas as 

determinações do médico responsável., e, via de consequência, EXTINGO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, 

inciso I, do CPC/2015. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos da Súmula 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 

10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Após, decorrido o prazo 

recursal, arquive-se com todas as baixas. Cumpra-se. Cuiabá 27 de 

Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1019335-23.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1019335-23.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por MICROSOFT MOBILE 

TECNOLOGIA LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

0213-015.825-2, bem como, consequentemente, da multa aplicada pelo 

PROCON Estadual. Aduz, em apertada síntese, que o PROCON Estadual, 

através do processo administrativo nº 0213-015.825-2, aplicou multa 

administrativa no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sob o 

fundamento de que infringiu diversos ditames presentes na legislação 

consumerista. Relata que o mencionado processo administrativo teve 

origem na reclamação registrada por Paulo Henrique A. Santana, que 

alega ter adquirido um celular fabricado pela SAMSUNG que teria 

apresentado problemas, requerendo a mediação do PROCON para fins de 

obter a restituição da quantia paga. Pontua que a decisão proferida pelo 

PROCON/MT é desprovida de motivação e que o valor aplicado a título de 

multa é exorbitante, bem como alega que as infrações apontadas são 

insubsistentes. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência vindicada, 

consoante decisão de ID nº 4156600. Irresignada com a decisão retro, a 

Requerente interpôs recurso de Agravo de Instrumento objetivando a sua 

reforma, cumprindo o disposto no art. 1.018 do CPC/2015 (ID nº 4494579). 

Devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso apresentou 

Contestação (ID nº 4528289), pugnando, no mérito, pela improcedência 

dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão competente para 

autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, além de que 

fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão dentro da lei 

consumerista vigente. Réplica acostada aos autos (ID nº 4891210), onde a 

parte Autora rechaçou todos os pontos abordados pelo Requerido, 

ratificou os termos da exordial e, ao final, pugnou pela procedência dos 

pedidos. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 0213-015.825-2, 

bem como, consequentemente, da multa aplicada pelo PROCON Estadual. 

Em que pese a louvável argumentação despendida pela Autora, entendo 

que o pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da 

CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da 

legalidade. Neste sentido, analisando o Termo de Reclamação proveniente 

do Processo Administrativo que deu azo à imposição da multa em que se 

pretende a anulação (ID nº 3650228), qual seja o Processo Administrativo 

FA nº 0213-015.825-2, verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON 

Estadual, ao aplicar a multa administrativa objeto da presente demanda, 

obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida 

multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, 

porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme 

predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena 

de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem 

auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante 

procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 

7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os 

Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais 

casos. Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a 

duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal 

de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – 

Destacamos. Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de 

vista do infrator o valor da multa administrativa seja considerada 

excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma 

atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 

ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 
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caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I 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. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1016788-10.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA. em desfavor do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

515/2009, bem como, consequentemente, da multa aplicada pelo PROCON 

Municipal. Aduz, em síntese, que o PROCON municipal, através do 

processo administrativo nº 515/2009, aplicou multa administrativa no valor 

de R$ 3.000,00 (três mil reais), sob o fundamento de que infringiu diversos 

ditames presentes na legislação consumerista. Relata que o mencionado 

processo administrativo teve origem na reclamação registrada por João da 

Silva Pereira, que alega ter adquirido um celular fabricado pela Samsung 

que teria apresentado problemas, requerendo a mediação do PROCON 

para fins de obter a restituição da quantia paga. Assenta que, transcorrido 

o prazo para o cumprimento do acordo firmado exclusivamente com a 

revendedora, a parte consumidora compareceu ao PROCON alegando que 

houve o descumprimento do acordo firmado administrativamente, motivo 

pelo qual aplicou a referida multa. Pontua que não foi notificada da para 

prestar qualquer esclarecimento sobre o descumprimento do acordo, 

incorrendo o órgão municipal em violação ao princípio do contraditório e 

ampla defesa. Instruiu a inicial com documentos acostados 

eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência vindicada, 

consoante decisão de ID nº 3657593. Irresignada com a decisão retro, a 

Requerente interpôs recurso de Agravo de Instrumento objetivando a sua 

reforma, cumprindo o disposto no art. 1.018 do CPC/2015 (ID nº 4494592), 

tendo o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso indeferido a almejada 

tutela recursal (ID nº 4564691). Devidamente citado, o Requerido Município 

de Cuiabá apresentou Contestação (ID nº 6672847), pugnando, no mérito, 

pela improcedência dos pedidos, argumentando que o PROCON é o órgão 

competente para autuar irregularidades no âmbito da lesão ao consumidor, 

além de que fundamenta que o auto de infração e a multa aplicada estão 

dentro da lei consumerista vigente. Sem Impugnação à Contestação. Sem 

parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer 

ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse 

sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é 

unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de 

novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise 

do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para seja 

declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 515/2009, bem como, 

consequentemente, da multa aplicada pelo PROCON Municipal. Em que 

pese a louvável argumentação despendida pela Autora, entendo que o 

pleito não merece acolhimento, isso porque, analisando os autos, 

verifica-se que, à luz do princípio da legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da 

CF/88), a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes 

dos entes federativos deve obedecer, dentre outros, ao princípio da 

legalidade. Neste sentido, analisando a Ficha de Atendimento ao 

Consumidor proveniente do Processo Administrativo que deu azo à 

imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 3039161), qual 

seja o Processo Administrativo FA nº 515/2009, verifica-se que o órgão 

fiscalizatório do PROCON Municipal, ao aplicar a multa administrativa objeto 

da presente demanda, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, 

considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não 

se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação 

dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa do Consumidor, in 

verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade 

da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, 

será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o 

Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores 

cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção 

ao consumidor nos demais casos. Parágrafo único – A multa será em 

montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o 

valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que 

venha a substituí-lo” – Destacamos. Evidentemente que na hipótese em 

tela, embora no ponto de vista do infrator o valor da multa administrativa 

seja considerada excessiva e de caráter eminentemente confiscatório, 

fato é que a mesma atendeu aos parâmetros legais, não restando, 

portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de 

razoabilidade na aplicação da pena administrativa em testilha. Nesse 

contexto, não há que se falar em multa excessiva, porquanto esta foi 

determinada por meio de processo administrativo em estrita observância 

ao devido processo legal e dentro dos limites estabelecidos por lei, sendo, 

inclusive, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa à parte 

Requerente, inclusive em grau recursal, conforme se denota das certidões 

de tempestividade recursais e respectivas decisões administrativas em 

grau recursal que não deram provimento aos recursos aviados. De mais a 

mais, denota-se, inclusive, que supraditas decisões encontram-se 

perfeitamente motivada e fundamentada, consoante previsão legal que 

regulamenta o processo administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se 

pode observar de toda a malha documentária encartada. Cabe ressaltar 

que ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo 

está em consonância com a lei, a Constituição e os princípios gerais do 

Direito, verificando se há ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe 

defeso, entretanto, interferir no mérito administrativo. Desse modo, 

revelando-se o ato contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará 

a sua invalidação de modo a não permitir que continue produzindo efeitos 

ilícitos. No caso posto sub judice, verifica-se que foi oportunizada a ampla 
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defesa administrativa na aplicação da pena de multa pelo órgão do 

PROCON, não demonstrando qualquer ilegalidade no processo 

administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor, razão 

pela qual a multa deve ser mantida, até porque o órgão da Administração 

agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e 

não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das 

alegações da Autora. Ademais, como já consignado em outras linhas, 

observa-se que o objeto da ação, na sua essência, gira em torno da 

análise do mérito administrativo, que nos ensinamentos do professor Hely 

Lopes Meirelles, profere a seguinte máxima: “O conceito de mérito 

administrativo é de difícil fixação, mas poderá ser assinalada sua 

presença toda a vez que a Administração decidir ou atuar valorando 

internamente as consequências ou vantagens do ato. O mérito 

administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração dos motivos e na 

escolha do objeto do ato, feitas pela Administração incumbida de sua 

prática, quando autorizada a decidir sobre a conveniência, oportunidade e 

justiça do ato a realizar”. O professor ensina ainda que “nos atos 

vinculados não há faculdade de opção do administrador e que, portanto, 

não se pode falar em mérito. Já nos atos discricionários, nos quais 

observamos, além dos elementos vinculados (competência, finalidade e 

forma), encontramos ainda o motivo e o objeto e, relativamente a estes, a 

Administração tem liberdade ao decidir, sem possibilidade de correção 

judicial, salvo quando caracterizado o excesso ou desvio de poder”. Ainda 

segundo o professor Meirelles (1990), “nos atos discricionários, não 

caberia ao judiciário rever os critérios adotados pelo administrador, porque 

não existiriam padrões de legalidade para aferir essa atuação. Todavia, o 

ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, desde que, se vislumbre 

nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou desvio de poder”. Desta 

forma, entendo que é nítida a natureza discricionária do ato da 

Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender 

necessárias para a aplicação da multa, desde que observado sempre a 

questão envolta à legalidade, o que no presente caso fora devidamente 

observado pelo administrado. Ou seja, não há ilegalidade, tampouco 

ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade como alegado pela 

parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio da legalidade. 

Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – 

IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – 

MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – PROCON 

MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É obrigação da recorrente o 

fornecimento a todos os seus consumidores de um serviço seguro, 

adequado e eficiente. No caso vertente, comprovado que o serviço não foi 

oferecido adequadamente, prejudicando-se os consumidores, correta a 

aplicação da multa. "Os arts. 132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a 

responsabilidade integral, tanto pelos eventuais tributos devidos quanto 

pela multa decorrente, seja ela de caráter moratório ou punitivo. A multa 

aplicada antes da sucessão se incorpora ao patrimônio do contribuinte, 

podendo ser exigida do sucessor, sendo que, em qualquer hipótese, o 

sucedido permanece como responsável. É devida, pois, a multa, sem se 

fazer distinção se é de caráter moratório ou punitivo; é ela imposição 

decorrente do não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp 

n. 592.007/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece 

de questão deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos 

embargos à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, 

DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, 

Julgado em 01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. 

Assim, à vista do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico 

para a análise da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder 

Judiciário somente o controle de legalidade do ato, não podendo se 

manifestar quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e 

motivo), razão pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I 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. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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PROCEDIMENTO COMUM. PROCESSO Nº: 1024179-45.2018.8.11.0041 

(PJE 3). SENTENÇA Vistos, etc. Cuida-se de Ação Cominatória para 

Cumprimento de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de 

urgência promovida por GERALDO MARIANO DA SILVA FILHO em 

desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando a 

concessão do provimento antecipatório para o fim de ser determinado aos 

Requeridos que procedam com todos os meios necessários para que o 

Requerente seja encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade 

de Terapia Intensiva – UTI tipo II, preferencialmente no Hospital do Câncer 

ou no Hospital Júlio Müller, nos termos da prescrição fornecida pelo 

médico especialista (ID nº 14534165). Aduz, em apertada síntese, que é 

idoso, portador de câncer no fígado, estando atualmente entubado na sala 

vermelha da UPA Pascoal Ramos, apresentando um quadro de ascite, 

icterícia e perda ponderal há aproximadamente 16 dias, dentre outras 

enfermidades constatadas pela médica especialista, sendo recomendado 

com urgência uma vaga em Unidade de Terapia Intensiva tipo II para 

tratamento de sua enfermidade. Pontua que, ao buscar vaga de UTI 

solicitada pelo médico foi surpreendido ao ser informado que não havia em 

nenhuma unidade pública de saúde, não lhe restando alternativa se não a 

de pedir a proteção jurisdicional. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Provimento antecipatório deferido ao ID n°. 

14555858. Citado, o Estado de Mato Grosso apresentou sua contestação 

no ID n°. 1477692, pugnando pela improcedência da demanda. Ao ID n°. 

14830964, contestação do Município de Cuiabá, pugnando pela 

improcedência da demanda. Ao ID n°. 14830964 e 15037370, os 

requeridos atravessam petição informando o óbito do requerente e 

pugnam pela extinção do feito, ante a perda do objeto. Em síntese, é o 

necessário relato. Fundamento. Decido. Primeiramente, consigno que pelo 

simples fato de a fazenda pública participar nos autos não configurar, por 

sí só, hipótese de intervenção do Ministério Público (art. 178, parágrafo 

único do NCPC), e consoante as inúmeras manifestações dos promotores 

de justiça atuantes nesta Vara nesse sentido, dispenso o mister do MP. 

Suscitada questões preliminares, passo a análise das mesmas. 

PRELIMINARES. Da Ausência de Interesse em Agir. O Requerido 

argumenta que o Requerente invocou direito social em caráter individual, 

contudo, diferentemente do alegado pelo Ente Público, entendo que 

quando a Administração pública se omite em garantir direito 

constitucionalmente assegurados, nasce o direito dos ofendidos em ver a 

pretensão legalmente prevista devidamente efetivada, o que não ocorreu. 

Desta feita, o requerente ao valer-se da presente demanda, objetivou 

assegurar a efetividade do direito a saúde em seu favor em razão da 

omissão do Estado em cumprir com suas obrigações. Portanto, deixo de 

acolher referida preliminar. Ilegitimidade passiva O Requerido Município de 

Cuiabá alegou a preliminar de ilegitimidade passiva sob o fundamento de 

que é responsável pela área denominada Atenção Básica de Baixa 

complexidade. Entretanto, entendo que razão não assiste ao requerido, 

uma vez que, o Sistema Único de Saúde, torna a responsabilidade linear, 

alcançando a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, de 

sorte que qualquer um desses entes tem a reponsabilidade de garantir o 

acesso à saúde do cidadão. Nesse sentido, o C. Superior Tribunal de 

Justiça é claro ao estabelecer a solidariedade, como se vê do aresto em 

destaque: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. FORNECIMENTO 

DE MEDICAMENTOS. SUS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE 

PASSIVA DA UNIÃO, DO ESTADO E DO MUNICÍPIO. PRECEDENTES. 1. 

Agravo regimental contra decisão que negou provimento a agravo de 

instrumento. 2. O acórdão a quo determinou à União fornecer ao recorrido 
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o medicamento postulado, tendo em vista a sua legitimidade para figurar no 

pólo passivo da ação. 3. A CF/1988 erige a saúde como um direito de 

todos e dever do Estado (art. 196). Daí, a seguinte conclusão: é obrigação 

do Estado, no sentido genérico (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios), assegurar às pessoas desprovidas de recursos financeiros o 

acesso à medicação necessária para a cura de suas mazelas, em 

especial, as mais graves. Sendo o SUS composto pela União, Estados e 

Municípios, impõe-se a solidariedade dos três entes federativos no pólo 

passivo da demanda. 4. Agravo regimental não-provido. (AgRg no Ag 

858.899/RS, Rel. Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 

26.06.2007, DJ 30.08.2007 p. 219). Desta feita, rejeito a preliminar. Da 

Perda do Objeto O Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá 

sustentam que a ação é personalíssima, e com a morte da parte autora a 

demanda deve ser extinta sem a resolução do mérito; contudo, razão não 

assiste aos requeridos. Em que pese o óbito do paciente, o caso dos 

autos não configura perda do objeto da demanda, pois existe a 

necessidade de confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, 

necessitando de apreciação definitiva. Outrossim, registra-se que a 

decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinando aos requeridos 

que providenciassem o direito pleiteado na exordial, não acarreta perda do 

objeto da ação, pois há considerar o seu caráter provisório, uma vez que 

necessária sua confirmação na sentença. Assim, rejeito a preliminar 

aventada. MÉRITO. Trata-se de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer 

com pedido expresso de antecipação dos efeitos da tutela específica, na 

qual o Requerente objetiva que seja determinado aos Requeridos que 

procedam com todos os meios necessários para que o Requerente seja 

encaminhado imediatamente para uma vaga de Unidade de Terapia 

Intensiva – UTI tipo II, preferencialmente no Hospital do Câncer ou no 

Hospital Júlio Müller, nos termos da prescrição fornecida pelo médico 

especialista (ID nº 14534165). O direito à saúde se qualifica como garantia 

fundamental que assiste à todas as pessoas, porquanto representa 

consequência constitucional indissociável do direito à vida. Nessa toada, 

compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público 

subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a 

garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da 

Constituição Federal de 1988. Com efeito, não se mostra razoável 

desconsiderar os princípios constitucionais elencados nos artigos 6º, o 

qual trata do chamado “Pisos Vitais Mínimos”, e 196, ambos da 

Constituição Federal, que impõe ao Poder Público (Executivo) a obrigação 

de garantir o acesso universal e igualitário das necessidades 

imprescindíveis para saúde dos cidadãos, assegurando, assim, às 

pessoas carentes, adequado tratamento médico, bem como a realização 

de exames imprescindíveis à saúde do paciente e dos procedimentos 

necessários ao seu tratamento. Tem-se, ademais, como principio matriz de 

todos os direitos fundamentais do nosso sistema jurídico, a dignidade da 

pessoa humana, corolário do Estado Democrático de Direito, um dos 

fundamentos da República, o qual visa salvaguardar a proteção dos 

direitos humanos segundo os ditames da justiça social, graças à formação 

de uma consciência de solidariedade ética, voltada à implementação dos 

direitos de cidadania e à preocupação com a responsabilidade de reduzir 

as desigualdades. Ademais, a tutela desse direito indisponível também é 

amparada pela Lei nº 8080/90, a qual delineia os princípios do sistema de 

saúde nacional, reconhecendo referido direito como fundamental do ser 

humano e impondo ao Estado (em sentido genérico) a obrigação de prover 

o seu exercício, nos termos precisos do art. 2º, senão vejamos: “Art. 2º A 

saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover 

as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”. Com efeito, mister 

ser concedida especial proteção à dignidade da pessoa humana, cujo 

direito é inalienável e superior a qualquer espécie de restrição legal e 

administrativa. Oportuno trazer à baila a lição ministrada por Alexandre de 

Moraes em sua grandiosa obra, onde dispõe acerca do Princípio da 

Dignidade da Pessoa Humana, in verbis: “A dignidade da pessoa humana é 

um valor espiritual e moral inerente a pessoa, que se manifesta 

singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 

vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam 

ser feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre 

sem menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas 

enquanto seres humanos”. (Constituição do Brasil Interpretada, 4ª edição, 

fls. 128/129). No presente caso, pelo relatório/atestado médico que 

instruiu a inicial (ID nº 14408981), sendo o mesmo emitido pelo médico 

especialista em Dr.ª Letticia Secundino Hipolito Pereira, não sobejam 

dúvidas quanto à enfermidade a qual acometera o Autor, tampouco da 

urgência da realização do tratamento, motivo mais do que suficiente para 

justificar a dispensa de prévia autorização orçamentária e até de 

procedimento licitatório, de modo que não pode o Poder Judiciário se 

aventurar a escolher qual o melhor tratamento para um doente, interferindo 

em um diagnóstico que é essencialmente técnico. Assim, em obediência 

aos princípios constitucionais acima mencionados, cumpre ao Estado 

assegurar ao paciente o tratamento necessário a uma sobrevivência 

digna, direito este que se apresenta como corolário do próprio direito à 

vida. Nesse sentido, a remansosa e pacífica jurisprudência do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem se manifestado, como ora se 

transcreve: “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — 

FORNECIMENTO DE UM LEITO EM CENTRO DE REFERÊNCIA COM MÉDICO 

ONCOLOGISTA — REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA — ÓBITO DA PACIENTE — 

EXTINÇÃO DO FEITO — PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO — NÃO 

CONFIGURADO — DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO EM PROMOVER 

O TRATAMENTO — DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE — 

ARTIGO 196 DA CRF — HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA 

PÚBLICA — INDEVIDOS - PARTE INTEGRANTE DA PESSOA JURÍDICA DE 

DIREITO PÚBLICO, CONTRA A QUAL ATUA APLICAÇÃO — SÚMULA 421 

DO STJ. — APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O falecimento do autor é 

fato incapaz de, por si só, indicar a perda superveniente do interesse de 

agir, porquanto tendo ele recebido integralmente o objeto perseguido pelo 

pedido inaugural em sede antecipatória, ainda que intransmissível o direito, 

inaplicável as normas ínsitas nos incisos VI e IX do art. 267 do CPC, vez 

que subsiste a necessidade e utilidade do provimento final a fim de manter 

a condenação pelo custeio do tratamento médico a cargo do Poder 

Público. 2. É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios 

necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo a 

realização de exame uma de suas principais vertentes de, eficientemente, 

atender à finalidade constitucional prevista como ação de saúde. 3. 

Caberá à Defensoria Pública, se for o caso, os honorários sucumbenciais 

fixados ao final da demanda (art. 20 do CPC), ressalvada a hipótese em 

que ela venha a atuar contra pessoa jurídica de direito público, à qual 

pertença (Súmula 421 do STJ). 4.O artigo 515, § 3º, do Código de 

Processo Civil, possibilita a instância superior adentrar na análise do 

meritum causae, desde que se trate de questão exclusivamente de direito 

e esteja, o processo, em condições de imediato julgamento”. (Ap 

113362/2013, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/12/2014, Publicado no DJE 29/01/2015) – 

Destacamos. Logo, não há que se olvidar que para fazer valer o Estado 

Democrático de Direito, em cotejo dos direitos debatidos nestes autos, 

entre o interesse patrimonial do Estado e o direito fundamental à saúde, à 

vista do princípio da proporcionalidade é inevitável a opção pela garantia 

da vida do cidadão, o que confere, ainda, autoridade à decisão que 

determinou a providência de realização do procedimento cirúrgico, 

devendo ser tomado todas as providencias necessárias, às expensas do 

Poder Público. Portanto, uma vez demonstrada as alegações da parte 

Autora, a procedência dos pedidos é medida que se impõe. DISPOSITIVO. 

ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto as 

preliminares arguidas, e, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO vindicado, para, 

ratificando a tutela específica deferida alhures, condenar os Requeridos 

ao cumprimento da obrigação constitucional a fim de que seja fornecido 

uma vaga de Unidade de Terapia Intensiva – UTI ao Requerente Geraldo 

Mariano da Silva Filho, nos termos da prescrição fornecida pelo médico 

especialista (ID nº 14534165), em hospital deste Estado que possua 

condições para o seu tratamento, preferencialmente no Hospital do Câncer 

ou no Hospital Júlio Müller, ainda que seja necessária a contratação de 

fornecedor particular, com dispensa de procedimento licitatório, consoante 

prevê o art. 24 da Lei nº. 8.666/93, sem qualquer custo para o paciente, 

obedecidas as determinações do médico responsável, sem qualquer custo 

para o paciente, e, via de consequência, EXTINGO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Condeno os Requeridos ao pagamento dos honorários advocatícios, estes 

que fixo por equidade no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), nos termos 

do Artigo 85, § 8º do CPC. Intime-se. Após, não havendo recurso 

voluntário, remetam-se os autos Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, para reexame necessário, consoante determina o art. 496, I, do 

CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de Setembro de 2018. ROBERTO 

TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 4) PROCESSO Nº 

0503518-10.2015.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança com pedido de medida liminar impetrado por FABIO PEREIRA 

DE ANDRADE contra ato indigitado coator da lavra do DIRETOR DE 

VEÍCULOS DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO – DETRAN/MT, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe, objetivando, no 

mérito, a concessão da segurança para que seja determinada à 

autoridade coatora que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2015, 

relativo ao veículo MARCA -FIAT/UNO MILLE WAY ECON(NACIONAL), 

PLACA OLP-0577, RENAVAM: 472005812, sem a exigência de vinculação 

e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem 

como que sejam anuladas as multas aplicadas. Aduz, em apertada 

síntese, ser proprietário legítimo do veículo acima discriminado e que foi 

surpreendido pela negativa de proceder com o licenciamento do ano de 

2015, sob a justificativa de constar débitos lançados no sistema 

informatizado da Autarquia Estadual oriundas de notificações de multa de 

trânsito. Afirma que nunca foi cientificado/notificado acerca das multas de 

trânsito e que a autoridade coatora está condicionando a liberação do 

documento do veículo ao prévio pagamento de multa. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. A medida liminar foi deferida (ID 

nº 384716). Devidamente notificado, o Presidente do DETRAN/MT prestou 

Informações (ID nº 1435307), alegando, em sede de preliminar, a 

decadência, a ilegitimidade passiva, a inviabilidade da via eleita e a 

ausência de prova pré-constituída, e, no mérito, pugnou pela denegação 

da ordem mandamental, argumentando que o ato praticado pela autarquia 

estadual está eivado de legalidade, não havendo que se falar em 

deferimento do pedido formulado pela parte Autora. Sem parecer 

ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário 

relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse 

individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos 

do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, 

conforme as diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No 

mais, entendo que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente 

de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, 

uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão 

à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado 

da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. Suscitada questões 

preliminares, passo a análise das mesmas. PRELIMINARES Da Ilegitimidade 

Passiva. Mencionada preliminar foi arguida sob o argumento de que 

diversas multas aplicadas à Impetrante se deram perante outros órgãos 

pertencentes a outros entes federativos, ou seja, fora do âmbito estadual, 

motivo pelo qual não poderia anular referidas penalidades. Em que pese a 

argumentação despendida pela autoridade coatora, não há que se falar 

em ilegitimidade passiva no presente caso, tendo em vista que o objeto da 

presente demanda gira em torno do licenciamento anual do veículo de 

propriedade da Impetrante, o qual apenas pode ser expedido pela 

autarquia estadual de trânsito (DETRAN/MT). Logo, entendo que a 

autoridade Impetrada é parte legítima a figurar no polo passivo destes 

autos, motivo pela qual rejeito a preliminar arguida. Da Inviabilidade da Via 

Eleita. Não prospera a referida preliminar. Diversamente do que alega o 

Impetrado, o pedido inicial é no sentido de que seja concedida a 

segurança, para o fim de determinar que a autoridade coatora retire o 

impedimento administrativo sobre o veículo de propriedade da Impetrante, 

e, por conseguinte, emita o registro de licenciamento, bem como seja 

declarada nula as infrações constantes no banco de dados da autarquia 

estadual. Nestes autos, não se discute a responsabilidade da 

Administração e o seu dever de indenizar, mas sim a legalidade de um ato 

emanado de autoridade pública que entende ser o apelante ilegal, o qual 

perfeitamente pode ser atacado pela via do Mandado de Segurança. 

Assim, não verifico ser inadequada à utilização do Mandado de Segurança 

para atacar o ato administrativo acima mencionado. Da Ausência de Prova 

Pré-Constituída. A autoridade coatora arguiu preliminar de inexistência de 

direito líquido e certo. Entretanto, referida preliminar se confunde com o 

mérito da ação mandamental, uma vez que constitui um dos seus 

pressupostos, razão pela qual será apreciada quando da análise meritória. 

Da Decadência do Mandado de Segurança. A autoridade coatora levantou 

a referida preliminar sob o fundamento de que as multas foram 

constituídas há vários anos, de modo que decorreu o prazo para impetrar 

o remédio constitucional. Todavia, tal alegação não prevalece, tendo em 

vista que, em consonância ao pacífico entendimento dos tribunais 

superiores e da doutrina, o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias 

para a impetração do Mandado de Segurança começa a contar a partir da 

ciência do ato coator, sendo que, no presente caso, não houve o decurso 

do referido prazo. Desta feita, afasto a preliminar em comento. DO MÉRITO 

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para 

ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos 

de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, pretende o Impetrante que seja determinada à autoridade coatora 

que proceda ao imediato licenciamento do ano de 2018, relativo ao veículo 

MARCA -FIAT/UNO MILLE WAY ECON(NACIONAL), PLACA OLP-0577, 

RENAVAM: 472005812, sem a exigência de vinculação e pagamento da 

multa lançada no sistema do órgão de fiscalização, bem como que sejam 

anuladas as multas aplicadas. Do exame dos autos tem-se que o 

Impetrante está sofrendo cobrança pela autoridade Impetrada do prévio 

recolhimento de multas lançadas no sistema do Departamento de Trânsito 

do Estado de Mato Grosso, como condição para obter o licenciamento do 

seu veículo acima discriminado. É cediço que se revela ilegal a vinculação 

do licenciamento, ou mesmo de questão envolvendo transferência de 

veículo, ao pagamento de multas, haja vista que a autarquia fiscalizadora 

dispõe de mecanismos próprios, que não o da coação, para receber, em 

Juízo, o que efetivamente lhe é devido, através do devido processo legal, 

com a franquia ao proprietário dos meios de defesa e recurso inerentes, 

trata-se, inclusive, de matéria sumulada, nos termos do que dispõe a 

Súmula nº 323 do STF. Nessa esteira, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, de forma assente, firmou entendimento no sentido 

de ser ilegal e arbitrário condicionar o licenciamento e/ou transferência de 

veículos ao prévio pagamento de multa de trânsito, porquanto fere o 

princípio constitucional do devido processo legal. A esse respeito, 

colacionamos os julgados abaixo: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA 

– MANDADO DE SEGURANÇA – MULTAS DE TRÂNSITO – PRELIMINAR DE 

I N V I A B I L I D A D E  D A  V I A  E L E I T A  –  R E J E I Ç Ã O 

–TRANSFERÊNCIA/LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO A 

PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA 
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RATIFICADA. Em se tratando de aplicação de penas de multa, ou seja, de 

matéria penal administrativa, o órgão público deve comprovar a estrita 

legalidade de seus atos. Pretendendo o interessado o reconhecimento da 

ilegalidade da autuação administrativa promovida pelo órgão de trânsito 

competente, tal ato é passível de correção pela via do mandamus. 

Afigura-se manifestamente ilegal a exigência feita pelo DETRAN-MT no 

sentido de condicionar a renovação de licenciamento ou transferência de 

veículo ao pagamento de multas”. (ReeNec, 12463/2012, DRA.MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 

08/05/2012, Data da publicação no DJE 15/05/2012) – Destacamos. 

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDANDO DE SEGURANÇA – 

LICENCIAMENTO DE VEÍCULO – VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DE 

MULTAS DE TRÂNSITO – ILEGALIDADE. NULIDADES – MATÉRIA QUE 

DEVE SER DISCUTIDA POR VIAS ORDINÁRIAS. SENTENÇA RATIFICADA. 

A discussão quanto à legalidade ou não de multas de trânsito, bem como 

notificação, deve se dar pelas vias ordinárias, não podendo, todavia, a 

renovação do licenciamento do veículo ficar condicionada ao seu prévio 

pagamento”. (ReeNec, 123480/2012, des. José Zuquim Nogueira, Quarta 

Câmara Cível, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 

31/10/2013) – Destacamos. Assim, o condicionamento do ato ao 

pagamento das multas não pode ser considerado exercício do poder de 

polícia, haja vista que acatar sua perpetração estar-se-ia regredindo aos 

primórdios do Direito moderno, cuja justiça era feita com as próprias mãos, 

algo inadmitido hodiernamente. Dessa forma, embora o art. 131, §2º do 

Código de Trânsito disponha que o CRLV somente pode ser emitido após a 

quitação de todos os débitos existentes relacionados ao veículo, entendo 

que este dispositivo legal se revela inconstitucional, pois a coerção dos 

administrados para cumprir determinadas exigências legais, seja direta ou 

indiretamente, implica em restrições a direitos individuais e, por essa 

razão, deve ser repelida. Com a devida vênia, a legislação de trânsito não 

pode ter o condão de impedir a livre circulação de veículos e as 

prerrogativas inerentes ao direito de propriedade, e, na realidade, é isso 

que acontece, ficando o veículo da Impetrante impedido de transitar, pois 

sem a licença, há possibilidade até de ser apreendido, sem contar a 

imposição de novas multas e o lançamento de pontos na carteira de 

motorista. Trata-se, a meu ver, de sanção política, inadmissível em nosso 

sistema jurídico vigente. No que tange ao pedido de declaração de 

nulidade das multas aplicadas ao Impetrante, entendo que merece parcial 

acolhimento. Como se observa no Extrato do Veículo acostado denota-se 

que não houve a observância da dupla notificação por parte da 

municipalidade e do Estado de Mato Grosso sobre as multas/infrações 

aplicadas ao Impetrante, como preveem o art. 282 do CTB e a Súmula nº 

312 do STJ, ou seja, por consequência lógica mostra-se imprescindível 

considerar que as multas aplicadas pela municipalidade e pelo DETRAN/MT 

são insubsistentes. Esse é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, in verbis: “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

MANDADO DE SEGURANÇA – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO – 

VINCULAÇÃO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS – ILEGALIDADE – 

DECLARAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DAS INFRAÇÕES NA VIA 

MANDAMENTAL – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – 

SENTENÇA RATIFICADA. A declaração de insubsistência da infração é 

consequência lógica para o resguardo do direito líquido e certo do 

proprietário do veículo. O condicionamento do licenciamento de veículo ao 

prévio pagamento de multas pendentes configura ato ilegal e arbitrário do 

DETRAN/MT, especialmente quando o órgão de trânsito contraria normas 

insertas no ordenamento jurídico, como no caso em tela. As Súmulas nº 

127 e 312 do Superior Tribunal de Justiça preveem a necessidade de 

dupla notificação do infrator para tornar válida e eficaz a aplicação das 

multas de trânsito. Ausente a comprovação das duas notificações do 

infrator pelo órgão de trânsito competente, as multas devem ser 

consideradas insubsistentes”. (ReeNec 104428/2013, DESA. MARIA 

APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 18/02/2014, Publicado no DJE 26/02/2014) – 

Destacamos. Por fim, destaco que, muito embora o art. 14, § 1º da Lei nº 

12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança) prescreva que a sentença 

que concede o mandado fica sujeita ao duplo grau de jurisdição, entendo 

que se aplica, no caso, o art. 496, § 4º do CPC/2015, que dispensa o 

Reexame Necessário de sentença nas causas as quais estiverem 

fundadas em súmulas de tribunais superiores, como sói a hipótese, razão 

pela qual, deixo de submeter esta sentença ao duplo grau de jurisdição. 

DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, afasto as 

preliminares arguidas, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada, confirmando a 

medida liminar anteriormente deferida, para determinar à autoridade 

coatora que proceda com o seja determinada à autoridade coatora que 

proceda ao imediato licenciamento, relativo ao veículo MARCA -FIAT/UNO 

MILLE WAY ECON(NACIONAL), PLACA OLP-0577, RENAVAM: 472005812 

de propriedade do Impetrante (ID nº 369686), sem a exigência de 

vinculação e pagamento da multa lançada no sistema do órgão de 

fiscalização, bem como para declarar a ilegalidade dos Autos de Infração 

referentes às multas estaduais e municipais, dos quais o Impetrante não 

foi duplamente notificado, devendo ser banidas do sistema eletrônico e de 

registro, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015. 

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade 

Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13 

da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários advocatícios, nos 

termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do 

art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intime-se. Por derradeiro, deixo de 

submeter à sentença ao reexame necessário, à vista do disposto no art. 

496, § 4º, I do CPC/2015. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018. 

ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001681-23.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ANA IRIA CARNEIRO 

DE SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 9693601 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 
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ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente 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. 
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SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 28 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

101694-22.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: MARIA APARECIDA 

AVILA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 9694172 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 
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Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente 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 
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declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 28 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001710-73.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: SILVIO LUIZ ALVES 

MARTINS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 9695817 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estada 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 
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Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para o 

autor, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

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 
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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, 28 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001931-56.2016.8.11.0041
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JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

CONCEICAO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001931-56.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: CONCEIÇÃO DOS 

SANTOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 9699248 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 
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Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

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 
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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, 28 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1017076-21.2017.8.11.0041
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SHIRLENE ROHR DE SOUZA (AUTOR(A))

MARCOS APARECIDO DE AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1017076-21.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: SHIRLENE ROHR DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. O pedido do benefício 

da Justiça Gratuita foi deferido (ID: 8759988). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 

prescrição, uma vez que a autora não ingressou com a demanda dentro 

no quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. 

Réplica ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos 

da inicial. É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar 

de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos da autora – vinculado a Secretaria de Estado de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 
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RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 28 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1006320-84.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: CLAUDINEI PAIAO 

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 
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Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 7335354 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estada de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 
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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, 28 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1016735-92.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE SOUZA (AUTOR(A))

AMARAL AUGUSTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1016735-92.2017.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: JOSÉ CARLOS DE 

SOUZA REQUERIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ. 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: 9134026). Citado, o requerido 

apresentou contestação, aduzindo como matéria prejudicial de mérito a 
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prescrição, uma vez que o autor não ingressou com a demanda dentro no 

quinquênio legal. No mérito, requer a improcedência da demanda. Réplica 

ao ID: afastando as alegações da defesa e ratificando os termos da inicial. 

É o relatório. Fundamento. Decido. Primeiramente, por se tratar de 

interesse individual disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, 

nos termos do Ato Administrativo n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o 

parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos Promotores 

nesse sentido. No mais, conheço diretamente do pedido com fulcro no 

artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, uma vez que se trata de questão 

eminentemente de direito, à luz dos elementos trazidos nos autos, sendo 

dispensável a dilação probatória. Suscitada a prescrição, passo à análise. 

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das 

diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro 

lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou 

seja, se renova mês a mês. Feitas essas ponderações, aplica-se, então, o 

comando da Súmula n. 85 do STJ, não havendo prescrição do fundo de 

direito, mas tão somente das parcelas vencidas antes do quinquênio que 

antecedeu o ajuizamento da ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, 

in verbis: SÚMULA N. 85: “NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO 

SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, 

QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A 

PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a 

jurisprudência atualíssima e dominante do STJ, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM URV. DIFERENÇAS 

SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. 

PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de 

que, no reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão da moeda em URV, a prescrição atinge apenas as parcelas 

anteriores aos cinco anos que antecederam a data do ajuizamento da 

ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1475920/SP, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a prejudicial de mérito – 

prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de Ação de Cobrança 

objetivando a condenação do requerido a incorporar aos vencimentos ou 

proventos do autor – vinculado a Secretaria Municipal de Gestão, 

conforme demonstrado pelos documentos acostados à inicial – a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. Com efeito, o 

advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas Provisórias n. 

434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os salários dos 

funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo equivalente em 

Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de competência, 

independente da data do efetivo pagamento, fixando desde logo os 

critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca os 

critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 
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posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos 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, 28 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002631-32.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: EDMILSON DE PINHO 

ALMEIDA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 8835475 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 
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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 

Estada de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para o 

autor, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 
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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, 28 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002074-11.2017.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

EBS SUPERMERCADOS LTDA. (REQUERENTE)

PAULO HUMBERTO BUDOIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1002074-11.2017.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Débito Fiscal com pedido de tutela provisória de urgência 

proposta por EBS SUPERMERCADOS LTDA., neste ato representado por 

seu sócio proprietário o Sr. Luiz Humberto Pereira, em desfavor do 

ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos autos 

em epígrafe, objetivando a concessão do provimento antecipatório para 

que seja declarada a inexistência da obrigação jurídico-tributária, anulando 

os débitos tributários objetos da Notificação nº 244849/54/28/2016 de 

04.09.2016. Aduz, em síntese, que é pessoa jurídica de direito privado, a 

qual exerce atividades mercantis, enquadrando-se, por conseguinte, como 

contribuinte regular do ICMS. Assevera que, no exercício de suas 

atividades, acumulou débitos do tributo estadual, os quais foram 

regularmente declarados, constituídos e lançados no sistema da Conta 

Corrente Fiscal da Secretaria de Fazenda. Relata que, em 04.09.2016, foi 

emitida pela Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – 

SEFAZ/MT a “Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 

100642/2013” de nº 241268/54/28/2016, na qual consta que os contratos 

haviam sido cancelados, sendo que mencionados contratos são relativos 

à sua adesão ao FUNEDS pelo qual foram quitados débitos relativos ao 

período de referência de 2008 a 2011. Ressalta que a Lei Estadual nº 

9.481, de 20 de dezembro de 2010, autorizou a instituição de Fundo 

Estadual de Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS), 

posteriormente regulamentada pelo Decreto nº 526, de 19 de julho de 

2011, sendo que, na condição de contribuinte do Estado de Mato Grosso, 

aderiu os benefícios fiscais previstos nas mencionadas legislações. 

Pontua ser manifestamente ilegal o ato de cancelamento dos 

parcelamentos realizados relativos aos débitos descritos nas 

mencionadas notificações, de modo que o mesmo atenta contra os 

princípios da segurança jurídica e o da boa-fé. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória 

de urgência, consoante decisão de ID nº 4777820. Apesar de 

devidamente citado, o Requerido Estado de Mato Grosso deixou escoar o 

prazo para apresentar Contestação, consoante se extrai da certidão de ID 

nº 6051461. Sem parecer ministerial. Os autos me vieram conclusos. Em 

síntese, é o necessário relato. Fundamento e Decido. Primeiramente, por 

se tratar de interesse individual disponível, exclusivamente de cunho 

patrimonial, e, nos termos do art. 178, parágrafo único do CPC/2015, 

dispenso o parecer ministerial, conforme as diversas manifestações dos 

Promotores nesse sentido. No mais, entendo que no caso sub examine a 

questão de mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária 

a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis 

para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do 

CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a procedência da ação para 

que seja declarada a inexistência da obrigação jurídico-tributária, anulando 

os débitos tributários objetos da Notificação nº 244849/54/28/2016 de 

04.09.2016. Analisando detidamente o escorço fático e a vasta malha 

documental acostada aos autos, notadamente os documentos de ID nº 

4695372 e seguintes, não vislumbro o direito da parte Requerente. Isso 

porque, o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a 

inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 e, por consequência, do 

Decreto Estadual nº 526/2011, com efeitos ex tunc, em julgamento da ADI 

nº 100642/2013, cuja ementa abaixo transcrevo: “AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI 

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – 

REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA 

INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 

151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO 

DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS 

BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA 

VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS 

MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS 

REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS 

ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE 

NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – 

RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, 

POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX 

TUNC – ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e 
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anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação 

ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera 

flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a 

determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição 

social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou 

parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da 

parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no 

art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da 

vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses 

expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”. 

(ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014). Com efeito, 

a lei estadual em comento, ao prever as renúncias tributárias, além de 

fulminar o princípio da legalidade previsto no art. 151 e Constituição 

Estadual e art. 150, §6º da CF, violou normas de finanças públicas, sem 

perder de vista os efeitos negativos suportados pela sociedade 

decorrentes de sua aplicação ilegal. Outrossim, com relação aos efeitos 

ex tunc da decisão que declarou a inconstitucionalidade da mencionada 

legislação estadual, o ínclito desembargador relator entendeu que “os 

princípios da boa-fé e da segurança jurídica não se sobrepõem aos 

princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade (específica), da 

moralidade administrativa e da indisponibilidade da coisa pública (...) já que 

os danos sociais emergentes se mostram incomensuráveis (suportados, 

inclusive, pelos municípios – vulneração do princípio constitucional de 

repartição de receitas), fato que está, a nosso aviso, a obstar a 

modulação colimada” (AgR 96612/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/10/2014, Publicado no DJE 

06/02/2015). Dessa maneira, verifica-se que foi pacificado por este 

egrégio sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a 

apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um 

dos contratos de parcelamento cancelados, com a consequente 

elaboração do Demonstrativo de Débitos Vinculados com a situação e 

valor de cada débito vinculado ao contrato de parcelamento cancelado, da 

forma como se encontrava antes, sendo que, nos casos dos débitos 

afetados pelo estorno das reduções estarem vinculados a outro contrato 

de parcelamento (efetuado com base na Lei nº 10.236/2014-REFAZ), tais 

valores (equivalentes aos estornos) serão automaticamente incorporados 

ao saldo devedor desse contrato. Daí porque se impõe a improcedência 

dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante a fundamentação 

supra, JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS vindicados na exordial, e, via 

de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 487, I 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. Intimem-se. Decorrido o prazo 

recursal, certifique-se o trânsito em julgado da decisão e arquive-se com 

as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de setembro de 

2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002705-86.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

ANA FRANCISCA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002705-86.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: ANA FRANCISCA DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 8836609 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de 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 
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cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

– DIREITO RECONHECIDO – DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO 

ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – RECEBIMENTO – 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS 

DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – APURAÇÃO DA DEFASAGEM 

REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER 

EFETUADA NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - 

PRECEDENTE STJ - RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA 

RATIFICADA NOS DEMAIS TERMOS. "A jurisprudência desta Corte 

consolidou-se no sentido de considerar que nos casos de pedido de 

diferenças salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para 

URV, não há que falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das 

parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, quando 

não tiver sido negado o próprio direito reclamado. Incidência do enunciado 

da Súmula 85/STJ. Dentre os precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, 

Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg 

nos EDcl no REsp 1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, 

Primeira Turma, DJe 26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro 

Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 

496.440/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 10/06/2014, DJe 20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a 

condição de servidor do Poder Judiciário estadual e já sendo reconhecido 

o direito à aplicação do índice de 11,98% da URV aos salários dos 

servidores ativos e inativos, o qual não caracteriza reajuste de 

remuneração, mas somente correção do errôneo critério de conversão, de 

forma a assegurar o poder aquisitivo dos servidores públicos, impõe-se a 

condenação da Fazenda Pública". (Recurso de Apelação Cível 

80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª Câm. Cível, Julgamento 

09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). "Conforme a jurisprudência 

atual desta Corte, quando vencida a Fazenda Pública, mesmo em ações 

condenatórias, os honorários podem ser fixados em importância certa ou 

sobre os valores da causa ou da condenação. (...) (AgRg nos EREsp 

1194914/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, 

julgado em 22/06/2011, DJe 05/08/2011). Nas condenações da Fazenda 

Pública a atualização monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei 

nº 11.960, de 30 de junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F 

da Lei nº 9.494/1997, quando passará a incidir o Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA).” (TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 

136176/2013, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no 

DJE 22/09/2014) (destacamos). Consoante destacado na jurisprudência 

acima transcrita, não se trata de concessão de aumento salarial, 

porquanto a lei não dispôs acerca de aumento vencimentos, mas, em 

correção do critério adotado quando da conversão da moeda nacional 

para a URV. Indubitável, pois, que se a referida Lei limitou-se a 

estabelecer regras para equiparar a moeda então vigente (Cruzeiro Real) 

ao padrão de valor monetário U.R.V., desse modo, não há que se cogitar 

em ocorrência de aumento de vencimentos, os quais permaneceram 

exatamente os mesmos, ainda que estampados em padrão monetário 

diverso. Por outro lado, cabe observar que existe uma limitação temporal 

com relação à data da implantação do regime de subsídio e à 

reestruturação da carreira, conforme atual posicionamento do STJ. Dessa 

forma, entendemos que, se houve a reestruturação da carreira, não há 

que se falar em perda salarial continuada após essa modificação. Em 

outras palavras, caso tenha sido implantado o regime de subsídio para a 

autora, fato esse omitido na inicial, mas que será apurado em liquidação de 

sentença, não há que se falar em reajuste dos vencimentos após a 

reestruturação, a qual estabeleceu nova tabela de vencimentos para os 

cargos integrantes dos quadros de servidores, e promoveu aumento 

muitas vezes superior à diferença aqui reclamada. Assim, é de se 

reconhecer que a obrigação de pagar se prende à limitação temporal 

decorrente da reestruturação superveniente das referidas carreiras e do 

padrão de vencimentos básicos para os cargos. Nesse sentido é o atual 

entendimento do Colendo STJ, senão vejamos: “ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. 

LIMITAÇÃO TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. 

POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 84/2005. 

INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 1. É possível, 

nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a limitação das 

diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de vencimentos 

em URV à data em que houve a reestruturação de carreira do servidor. 

Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da parte 

recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal de 

origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com base 

na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado a 

este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

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 
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requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 28 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1015997-41.2016.8.11.0041
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WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR (ADVOGADO(A))

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

PROCEDIMENTO COMUM (PJE 2)  PROCESSO Nº 

1015997-41.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Ação 

Anulatória de Ato Administrativo proposta por SAMSUNG ELETRÔNICA DA 

AMAZÔNIA LTDA. em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos 

devidamente qualificados, objetivando, no mérito, a procedência dos 

pedidos para que seja declarada a nulidade do Processo Administrativo nº 

0114-007.992-4, bem como, consequentemente, da multa aplicada pelo 

PROCON Estadual. Aduz, em síntese, que o PROCON Estadual, através do 

processo administrativo nº 0114-007.992-4, aplicou multa administrativa no 

valor de R$ 10.561,00 (dez mil quinhentos e sessenta e um reais), sob o 

fundamento de que infringiu diversos ditames presentes na legislação 

consumerista. Relata que o mencionado processo administrativo teve 

origem na reclamação registrada por Wanderson Cândido dos Santos 

Oliveira, que alega ter adquirido um celular fabricado pela Samsung que 

teria apresentado problemas, requerendo a mediação do PROCON para 

fins de obter a restituição da quantia paga. Assenta que, transcorrido o 

prazo para o cumprimento do acordo firmado exclusivamente com a 

revendedora, a parte consumidora compareceu ao PROCON Estadual 

alegando que houve o descumprimento da decisão administrativa, motivo 

pelo qual aplicou a referida multa. Instruiu a inicial com documentos 

acostados eletronicamente. Foi indeferida a tutela provisória de urgência 

vindicada, consoante decisão de ID nº 3656751. Apesar de devidamente 

citado, o Requerido deixou escoar o prazo para apresentar Contestação, 

consoante se extrai da certidão de ID nº 5905738. Sem parecer ministerial. 

Os autos me vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. 

Fundamento e Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual 

disponível, exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do art. 178, 

parágrafo único do CPC/2015, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, entendo 

que no caso sub examine a questão de mérito é unicamente de direito e de 

fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os 

elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição 

deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

termos do art. 355, I, do CPC/2015. Como relatado, busca a Autora a 

procedência da ação para seja declarada a nulidade do Processo 

Administrativo nº 0114-007.992-4, bem como, consequentemente, da multa 

aplicada pelo PROCON Estadual. Em que pese a louvável argumentação 

despendida pela Autora, entendo que o pleito não merece acolhimento, 

isso porque, analisando os autos, verifica-se que, à luz do princípio da 

legalidade (arts. 5º, II e 37, caput da CF/88), a Administração Pública direta 

e indireta de qualquer dos Poderes dos entes federativos deve obedecer, 

dentre outros, ao princípio da legalidade. Neste sentido, analisando a Carta 

de Informações Preliminares – CIP proveniente do Processo Administrativo 

que deu azo à imposição da multa em que se pretende a anulação (ID nº 

2903294), qual seja o Processo Administrativo FA nº 0114-007.992-4, 

verifica-se que o órgão fiscalizatório do PROCON Estadual, ao aplicar a 

multa administrativa objeto da presente demanda, obedeceu àquilo previsto 

em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, 

o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na 

regulamentação dada à matéria, conforme predispõe o Código de Defesa 

do Consumidor, in verbis: “Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo 

com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição 

econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento 

administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 

de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos 

estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. 

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não 

superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência 

(Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo” – Destacamos. 

Evidentemente que na hipótese em tela, embora no ponto de vista do 

infrator o valor da multa administrativa seja considerada excessiva e de 

caráter eminentemente confiscatório, fato é que a mesma atendeu aos 

parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a 

desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade na aplicação da 

pena administrativa em testilha. Nesse contexto, não há que se falar em 

multa excessiva, porquanto esta foi determinada por meio de processo 

administrativo em estrita observância ao devido processo legal e dentro 

dos limites estabelecidos por lei, sendo, inclusive, assegurado o direito ao 

contraditório e à ampla defesa à parte Requerente, inclusive em grau 

recursal, conforme se denota das certidões de tempestividade recursais e 

respectivas decisões administrativas em grau recursal que não deram 

provimento aos recursos aviados. De mais a mais, denota-se, inclusive, 

que supraditas decisões encontram-se perfeitamente motivada e 

fundamentada, consoante previsão legal que regulamenta o processo 

administrativo (Lei nº 9.784/1999), conforme se pode observar de toda a 

malha documentária encartada. Cabe ressaltar que ao Poder Judiciário 

compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância 

com a lei, a Constituição e os princípios gerais do Direito, verificando se há 

ou não compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso, entretanto, interferir 

no mérito administrativo. Desse modo, revelando-se o ato contrário à lei ou 

à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidação de modo a não 

permitir que continue produzindo efeitos ilícitos. No caso posto sub judice, 

verifica-se que foi oportunizada a ampla defesa administrativa na 

aplicação da pena de multa pelo órgão do PROCON, não demonstrando 

qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de 

proteção ao consumidor, razão pela qual a multa deve ser mantida, até 

porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios 

norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de 

convencer da verossimilhança das alegações da Autora. Ademais, como 

já consignado em outras linhas, observa-se que o objeto da ação, na sua 

essência, gira em torno da análise do mérito administrativo, que nos 

ensinamentos do professor Hely Lopes Meirelles, profere a seguinte 

máxima: “O conceito de mérito administrativo é de difícil fixação, mas 

poderá ser assinalada sua presença toda a vez que a Administração 

decidir ou atuar valorando internamente as consequências ou vantagens 

do ato. O mérito administrativo consubstancia-se, portanto, na valoração 

dos motivos e na escolha do objeto do ato, feitas pela Administração 

incumbida de sua prática, quando autorizada a decidir sobre a 

conveniência, oportunidade e justiça do ato a realizar”. O professor ensina 

ainda que “nos atos vinculados não há faculdade de opção do 

administrador e que, portanto, não se pode falar em mérito. Já nos atos 

discricionários, nos quais observamos, além dos elementos vinculados 

(competência, finalidade e forma), encontramos ainda o motivo e o objeto 

e, relativamente a estes, a Administração tem liberdade ao decidir, sem 

possibilidade de correção judicial, salvo quando caracterizado o excesso 
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ou desvio de poder”. Ainda segundo o professor Meirelles (1990), “nos 

atos discricionários, não caberia ao judiciário rever os critérios adotados 

pelo administrador, porque não existiriam padrões de legalidade para aferir 

essa atuação. Todavia, o ato poderia ser revisto e anulado pelo Judiciário, 

desde que, se vislumbre nele qualquer ilegalidade resultante de abuso ou 

desvio de poder”. Desta forma, entendo que é nítida a natureza 

discricionária do ato da Administração Pública, que pode estabelecer as 

condições que entender necessárias para a aplicação da multa, desde 

que observado sempre a questão envolta à legalidade, o que no presente 

caso fora devidamente observado pelo administrado. Ou seja, não há 

ilegalidade, tampouco ofensa ao princípio da razoabilidade e/ou ilegalidade 

como alegado pela parte Requerente, mas sim nítida aplicação do princípio 

da legalidade. Nesse sentido, dispõe a jurisprudência do Egrégio Tribunal 

de Justiça de Mato Grosso, in verbis: “APELAÇÃO – EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA 

– REJEITADA – MÉRITO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM 

OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE – PROCON MUNICIPAL – NULIDADE DA CDA – 

INOVAÇÃO RECURSAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 

É obrigação da recorrente o fornecimento a todos os seus consumidores 

de um serviço seguro, adequado e eficiente. No caso vertente, 

comprovado que o serviço não foi oferecido adequadamente, 

prejudicando-se os consumidores, correta a aplicação da multa. "Os arts. 

132 e 133, do CTN, impõem ao sucessor a responsabilidade integral, tanto 

pelos eventuais tributos devidos quanto pela multa decorrente, seja ela de 

caráter moratório ou punitivo. A multa aplicada antes da sucessão se 

incorpora ao patrimônio do contribuinte, podendo ser exigida do sucessor, 

sendo que, em qualquer hipótese, o sucedido permanece como 

responsável. É devida, pois, a multa, sem se fazer distinção se é de 

caráter moratório ou punitivo; é ela imposição decorrente do 

não-pagamento do tributo na época do vencimento" (REsp n. 592.007/RS, 

Rel. Min. José Delgado, DJ de 22/3/2004). Não se conhece de questão 

deduzida em sede de apelação que não foi ponto da inicial dos embargos 

à execução, sendo vedada tal inovação”. (Ap 96320/2014, DRA. 

VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

01/12/2015, Publicado no DJE 09/12/2015) – Destacamos. Assim, à vista 

do sistema inglês adotado pelo nosso ordenamento jurídico para a análise 

da regularidade dos atos administrativos, cabe ao Poder Judiciário 

somente o controle de legalidade do ato, não podendo se manifestar 

quanto ao mérito do ato administrativo deste (finalidade e motivo), razão 

pela qual se impõe a improcedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO 

POSTO, consoante a fundamentação supra, JULGO IMPROCEDENTES OS 

PEDIDOS vindicados na exordial, e, via de consequência, JULGO EXTINTO 

O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I 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. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito 

em julgado da decisão e arquive-se com as devidas baixas de estilo. 

Cumpra-se. Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA 

SEROR JUIZ DE DIREITO
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MANDADO DE SEGURANÇA (PJE 2) PROCESSO Nº 

1021411-20.2016.8.11.0041 SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de Mandado 

de Segurança impetrado por AGRÍCOLA NORTE LTDA. – ME contra ato 

indigitado coator da lavra do CHEFE ARRECADADOR DA AGÊNCIA 

FAZENDÁRIA DE CUIABÁ/MT, SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA 

DE OUTRAS RECEITAS E DE CONTA CORRENTE e do SECRETÁRIO 

ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA (SARP), todos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe, objetivando a concessão da segurança para que 

seja declara a ilegalidade e nulidade dos lançamentos/restabelecimentos 

de tributos em razão do julgamento da ADI nº 100642/2013, por 

consequência anulando este e as penalidades deles decorrentes. Aduz, 

em síntese, que é empresa exploradora da atividade de comércio varejista 

de produtos agrícolas, estando sujeita à incidência do ICMS nas 

operações que realiza. Relata que, em 04.09.2016, foi emitida pela 

Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT a 

“Notificação de Cumprimento de Decisão Judicial – ADI 100642/2013” de nº 

231540/54/28/2016, na qual consta que o contrato nº 5315461 havia sido 

cancelado, sendo que mencionado contrato é relativo à sua adesão ao 

FUNEDS pelo qual foram quitados débitos relativos ao período de 

referência de 01.03.2015. Ressalta que a Lei Estadual nº 9.481, de 20 de 

dezembro de 2010, autorizou a instituição de Fundo Estadual de 

Desenvolvimento Social de Mato Grosso (FUNEDS), posteriormente 

regulamentada pelo Decreto nº 526, de 19 de julho de 2011, sendo que, na 

condição de contribuinte do Estado de Mato Grosso, aderiu os benefícios 

fiscais previstos nas mencionadas legislações. Pontua ser 

manifestamente ilegal o ato de cancelamento dos parcelamentos 

realizados relativos aos débitos descritos nas mencionadas notificações, 

de modo que o mesmo atenta contra os princípios da segurança jurídica, 

da confiança e da proteção da confiança. Instruiu a inicial com 

documentos acostados eletronicamente. Foi indeferida a medida liminar, 

consoante decisão de ID nº 4777902. O Estado de Mato Grosso 

manifestou-se nos autos (ID nº 6803192), pugnando, no mérito, pela 

denegação da ordem, sob o argumento de que o FUNEDS foi declarado 

inconstitucional pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, de modo 

que se mostra perfeitamente legal a cobrança dos valores não recolhidos. 

O ilustre representante do Parquet apresentou parecer técnico (ID nº 

7284592), pronunciando-se pelo prosseguimento do presente feito 

independentemente da manifestação daquela instituição. Os autos me 

vieram conclusos. Em síntese, é o necessário relato. Fundamento e 

Decido. Primeiramente, entendo que no caso sub examine a questão de 

mérito é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção 

de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a 

análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo 

ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC/2015. 

Não é demais salientar que o Mandado de Segurança é o remédio 

constitucional utilizado para proteger direito líquido e certo sempre que, 

ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver 

justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Em outras palavras, para 

ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos 

alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática 

e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de 

dilação probatória. A comprovação dos fatos alegados devem ser feitos 

de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a 

produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato 

administrativo. Nesse norte, cumpre-me trazer à baila lições do saudoso 

mestre Hely Lopes Meirelles, em sua obra Mandado de Segurança, 18ª 

Edição, Malheiros Editores, 1997, p. 34/35: “(...) Por outras palavras, o 

direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir 

expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições 

de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua 

extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de 

situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, 

embora possa ser defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude 

a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com 

todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da 

impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado 

de plano. Se depender de comprovação posterior, não é líquido nem certo, 

para fins de segurança. Por se exigir situações e fatos comprovados de 

plano é que não há instrução probatória no mandado de segurança. Há 

apenas, uma dilação para informações do impetrado sobre as alegações e 

provas oferecidas pelo impetrante, com subsequente manifestação do 

Ministério Público sobre a pretensão do postulante. Fixada a lide nestes 

termos, advirá a sentença considerando unicamente o direito e os fatos 

comprovados com a inicial e as informações”. Na hipótese dos presentes 

autos, busca a Impetrante a concessão da segurança para que seja 
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declara a ilegalidade e nulidade dos lançamentos/restabelecimentos de 

tributos em razão do julgamento da ADI nº 100642/2013, por consequência 

anulando este e as penalidades deles decorrentes. Analisando 

detidamente o escorço fático e a vasta malha documental acostada aos 

autos, notadamente os documentos de ID nº 4192668 e 4192678, não 

vislumbro o direito líquido e certo da parte Impetrante. Isso porque, o 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso declarou a 

inconstitucionalidade da Lei nº 9.481/2010 e, por consequência, do 

Decreto Estadual nº 526/2011, com efeitos ex tunc, em julgamento da ADI 

nº 100642/2013, cuja ementa abaixo transcrevo: “AÇÃO DIRETA DE 

INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 9.841/10 QUE INSTITUI 

FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MATO GROSSO – 

REGULAMENTAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – PRETENSA 

INCONSTITUCIONALIDADE POR OFENSA AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 

151, 157 E 165, IV, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – 

PROCEDÊNCIA – LEI QUE PERMITIU, DE FORMA VELADA, A CONCESSÃO 

DE ANISTIA E REMISSÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS – DELEGAÇÃO AO 

CHEFE DO PODER EXECUTIVO PARA REGULAMENTAÇÃO DAS 

BENESSES – OFENSA À EXIGÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA 

VEICULAÇÃO DE BENEFÍCIOS FISCAIS – VIOLAÇÃO AO DIREITO DOS 

MUNICÍPIOS DE RECEBIMENTO DA PARCELA QUE LHES É DEVIDA DAS 

RECEITAS TRIBUTÁRIAS INTEGRADAS AO FUNDO E DAQUELAS 

REFERENTES AOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS REMIDOS OU ANISTIADOS 

ILÍCITAMENTE – VINCULAÇÃO DA RECEITA DE IMPOSTOS EM HIPÓTESE 

NÃO RESSALVADA PELA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – 

RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 9.841/10 E, 

POR ARRASTAMENTO, DO DECRETO ESTADUAL N. 526/11 – EFEITOS EX 

TUNC – ADIN PROCEDENTE. 1. A permissão da concessão de remissão e 

anistia de créditos tributários, camuflada em lei genérica e com delegação 

ao chefe do Poder Executivo para regulamentação das benesses, vulnera 

flagrantemente o disposto no art. 151 da Constituição do Estado de Mato 

Grosso. 2. A vinculação da receita derivada de créditos tributários a 

determinado fundo estadual mediante recolhimento de uma contribuição 

social que, por sua vez, possibilita a remissão ou anistia integral ou 

parcial, viola a exigência constitucional de repasse aos Municípios da 

parcela do produto da arrecadação de impostos estaduais, delineada no 

art. 157 da Constituição Estadual de Mato Grosso. 3. A vedação da 

vinculação da receita de impostos é afastada somente nas hipóteses 

expressamente ressalvadas no art. 165, IV, da Constituição do Estado de 

Mato Grosso, que não abrange os fundos de desenvolvimento social”. 

(ADI 100642/2013, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, TRIBUNAL 

PLENO, Julgado em 26/06/2014, Publicado no DJE 02/07/2014). Com efeito, 

a lei estadual em comento, ao prever as renúncias tributárias, além de 

fulminar o princípio da legalidade previsto no art. 151 e Constituição 

Estadual e art. 150, §6º da CF, violou normas de finanças públicas, sem 

perder de vista os efeitos negativos suportados pela sociedade 

decorrentes de sua aplicação ilegal. Outrossim, com relação aos efeitos 

ex tunc da decisão que declarou a inconstitucionalidade da mencionada 

legislação estadual, o ínclito desembargador relator entendeu que “os 

princípios da boa-fé e da segurança jurídica não se sobrepõem aos 

princípios constitucionais da impessoalidade, da legalidade (específica), da 

moralidade administrativa e da indisponibilidade da coisa pública (...) já que 

os danos sociais emergentes se mostram incomensuráveis (suportados, 

inclusive, pelos municípios – vulneração do princípio constitucional de 

repartição de receitas), fato que está, a nosso aviso, a obstar a 

modulação colimada” (AgR 96612/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE 

SOUZA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/10/2014, Publicado no DJE 

06/02/2015). Dessa maneira, verifica-se que foi pacificado por este 

egrégio sodalício o entendimento de que é perfeitamente cabível a 

apuração de novos saldos devedores dos débitos incluídos em cada um 

dos contratos de parcelamento cancelados, com a consequente 

elaboração do Demonstrativo de Débitos Vinculados com a situação e 

valor de cada débito vinculado ao contrato de parcelamento cancelado, da 

forma como se encontrava antes, sendo que, nos casos dos débitos 

afetados pelo estorno das reduções estarem vinculados a outro contrato 

de parcelamento (efetuado com base na Lei nº 10.236/2014-REFAZ), tais 

valores (equivalentes aos estornos) serão automaticamente incorporados 

ao saldo devedor desse contrato. Daí porque se impõe a denegação da 

ordem vindicada. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante fundamentação 

supra, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 

487, I, do CPC/2015. Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a a 

Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra 

do art. 13, da Lei nº 12.016/09. Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ, bem 

como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual. Intimem-se. 

Após, não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado 

e arquivem-se os autos com as devidas baixas de estilo. Cumpra-se. 

Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1002893-79.2016.8.11.0041 (PJE 5) REQUERENTE: TANIA APARECIDA 

DOS REIS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos da autora a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. A autora alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

provento da autora a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 9671025 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica ao ID: afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 
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SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos da autora – vinculado a Secretaria de 

Estado de Gestão, conforme demonstrado pelos documentos acostados à 

inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais. 

Com efeito, o advento do Plano Real ficou determinado pelas Medidas 

Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela Lei n. 8.880/94, que os 

salários dos funcionários públicos em geral seriam convertidos pelo 

equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia do mês de 

competência, independente da data do efetivo pagamento, fixando desde 

logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 22 e 23, elenca 

os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para a autora, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

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 
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disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

na carreira. Para rever esse entendimento, faz-se necessário interpretar a 

legislação local, o que não é admissível no âmbito do apelo nobre. 

Incidência da Súmula 280/STF" (AgRg no REsp 1264987/MG, Rel. Ministro 

CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe 10/11/2011). 2. "As diferenças 

remuneratórias decorrentes da conversão de proventos de servidores em 

URV, conquanto não possam ser compensadas por reajustes ulteriores, 

admitem limitação temporal nas hipóteses de reestruturação da carreira 

com instituição de novo regime jurídico remuneratório" (AgRg no REsp 

1346177/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe 

02/05/2013). 3. Tendo em vista que o ajuizamento da ação ocorreu após 

mais de cinco anos da data em que houve a reestruturação da carreira da 

servidora estadual, não há mais qualquer diferença a ser vindicada, em 

virtude da prescrição quinquenal estabelecida na Súmula nº 85/STJ. 

Precedentes. 4. Recurso especial não provido.” (REsp 1463811/MG, Rel. 

Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 

11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos). Diante de todo o exposto, 

impõe-se, pois, a procedência da demanda. DISPOSITIVO ISTO POSTO, 

rejeito a prescrição e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para condenar o 

requerido a incorporar à remuneração e/ou proventos da autora o 

percentual de 11,98%, que deverá incidir sobre todas as verbas 

percebidas, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens 

que compõem a remuneração, relativo aos últimos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento da presente ação. Por outro lado, caso já tenha 

sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final 

para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva 

implantação do subsídio, caso haja vacatio legis. Ademais, se ainda não 

houver o propalado regime de subsídio, o cálculo será atualizado até a 

data da liquidação da sentença. Quanto à comprovação da condição 

individual da autora, para efeito de apuração do montante devido, tudo 

será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença. Os valores 

apurados serão acrescidos de juros de mora de 6% ao ano, desde a 

citação válida até o advento da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), e após, 

incidirá o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. 

Além disso, a correção monetária incidirá pelo INPC desde a data em que 

cada pagamento deveria ter sido efetuado até o advento da Lei n. 

11.960/2009 (29/06/2009), quando então passará a incidir o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Quanto ao dies a quo da contagem, 

observar-se-á o prazo prescricional atinente aos 05 (cinco) anos 

anteriores à propositura da demanda. Por consequência, JULGO EXTINTO 

o processo com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do 

NCPC/2015. Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação, nos temos do art. 85, § 3º, I do NCPC/2015. 

Intime-se. Cumpra-se. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os 

autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para Reexame Necessário. 

Cuiabá/MT, 28 de Setembro 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO
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AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1001710-73.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: JOSÉ PEREIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 9709721 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estada 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 
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os critérios a serem observados para a referida conversão da moeda no 

tocante aos “vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de 

confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares”. 

Saliente-se que inicialmente ficou determinado, quanto aos membros do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que seguiriam este mesmo 

critério de conversão, no entanto, posteriormente, a Lei n. 8.880/94 os 

excluiu deste critério, apenas o adotando para os funcionários públicos 

civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi cumprida em sua 

íntegra, uma vez que o salário dos servidores do Judiciário, Legislativo e 

Ministério Público não foram convertidos pelo equivalente em URV na data 

do seu efetivo pagamento, mas sim pelo equivalente no último dia do mês. 

Sendo assim, houve violação ao comando do artigo 168 da Constituição 

Federal, o qual expressamente estabelece o dia vinte de cada mês como 

limite para o repasse das verbas para o Judiciário. Assim, a conversão 

dos vencimentos deveria ter por base o equivalente em URV na data do 

efetivo pagamento, e não do último dia do mês de competência, o que, sem 

dúvida acarretou perda salarial, daí a diferença a menor dos vencimentos, 

pois a URV era corrigida diariamente, sendo, destarte, violada a garantia 

constitucional da isonomia e de irredutibilidade de vencimentos, conforme 

previsão constitucional nos artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c 

com o artigo 7º, inciso VI, da CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso têm se manifestado nesse 

mesmo sentido, vejamos: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO 

ESTADUAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. 

LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. 

REVISÃO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. 

Os servidores cujos vencimentos eram pagos antes do último dia do mês 

têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática 

estabelecida pela Lei 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo 

pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994. 

Precedente: REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS 

MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 14/08/2009, firmado sob o rito dos 

recursos repetitivos. 2. A aferição da data correta em que os servidores 

percebiam seus proventos demanda o revolvimento das provas nos autos, 

circunstância vedada pela Súmula nº 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido.” (STJ, AgRg no REsp 1334991/BA, Rel. Ministro 

MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, 

DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E 

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROCEDÊNCIA PARCIAL – 

SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E PECUÁRIO DO ESTADO DE 

MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE DE 11,98% – UNIDADE 

REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – SÚMULA 

85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO, MAS 

APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO QUINQUÊNIO ANTERIOR AO 

AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO – DIREITO RECONHECIDO – 

DIFERENÇA SALARIAL – CONVERSÃO ERRÔNEA DE CRUZEIROS REAIS 

EM URV – RECEBIMENTO – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DESTE 

TRIBUNAL E DO STJ - VERBAS DEVIDAS PELA FAZENDA PÚBLICA – 

APURAÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DEVIDA AOS 

SERVIDORES SUBSTITUÍDOS A SER EFETUADA NA FASE DE 

LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO 

EM IMPORTÂNCIA CERTA - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE STJ - 

RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - 

RECURSO ADESIVO DESPROVIDO - SETENÇA RATIFICADA NOS DEMAIS 

TERMOS. "A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de 

considerar que nos casos de pedido de diferenças salariais originadas da 

conversão de cruzeiros reais para URV, não há que falar em prescrição 

do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio 

anterior ao ajuizamento da ação, quando não tiver sido negado o próprio 

direito reclamado. Incidência do enunciado da Súmula 85/STJ. Dentre os 

precedentes: AgRg no AREsp 196.186/PE, Rel. Ministro Benedito 

Gonçalves, Primeira Turma, DJe 02/06/2014; AgRg nos EDcl no REsp 

1.229.326/SP, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 

26/11/2012; AgRg no AREsp 173.881/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 

Primeira Turma, DJe 16/5/2014" (AgRg no AREsp 496.440/RJ, Rel. Ministro 

BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 

20/06/2014). "Provada satisfatoriamente a condição de servidor do Poder 

Judiciário estadual e já sendo reconhecido o direito à aplicação do índice 

de 11,98% da URV aos salários dos servidores ativos e inativos, o qual 

não caracteriza reajuste de remuneração, mas somente correção do 

errôneo critério de conversão, de forma a assegurar o poder aquisitivo 

dos servidores públicos, impõe-se a condenação da Fazenda Pública". 

(Recurso de Apelação Cível 80919/2012, Des. José Zuquim Nogueira, 4ª 

Câm. Cível, Julgamento 09/07/2013, Publicação no DJE 19/07/2013). 

"Conforme a jurisprudência atual desta Corte, quando vencida a Fazenda 

Pública, mesmo em ações condenatórias, os honorários podem ser 

fixados em importância certa ou sobre os valores da causa ou da 

condenação. (...) (AgRg nos EREsp 1194914/SP, Rel. Ministro CESAR 

ASFOR ROCHA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/06/2011, DJe 

05/08/2011). Nas condenações da Fazenda Pública a atualização 

monetária deve se dar pelo INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 30 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, 

quando passará a incidir o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).” 

(TJMT, Apelação / Reexame Necessário n. 136176/2013, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do 

Julgamento 09/09/2014, Data da publicação no DJE 22/09/2014) 

(destacamos). Consoante destacado na jurisprudência acima transcrita, 

não se trata de concessão de aumento salarial, porquanto a lei não dispôs 

acerca de aumento vencimentos, mas, em correção do critério adotado 

quando da conversão da moeda nacional para a URV. Indubitável, pois, 

que se a referida Lei limitou-se a estabelecer regras para equiparar a 

moeda então vigente (Cruzeiro Real) ao padrão de valor monetário U.R.V., 

desse modo, não há que se cogitar em ocorrência de aumento de 

vencimentos, os quais permaneceram exatamente os mesmos, ainda que 

estampados em padrão monetário diverso. Por outro lado, cabe observar 

que existe uma limitação temporal com relação à data da implantação do 

regime de subsídio e à reestruturação da carreira, conforme atual 

posicionamento do STJ. Dessa forma, entendemos que, se houve a 

reestruturação da carreira, não há que se falar em perda salarial 

continuada após essa modificação. Em outras palavras, caso tenha sido 

implantado o regime de subsídio para o autor, fato esse omitido na inicial, 

mas que será apurado em liquidação de sentença, não há que se falar em 

reajuste dos vencimentos após a reestruturação, a qual estabeleceu nova 

tabela de vencimentos para os cargos integrantes dos quadros de 

servidores, e promoveu aumento muitas vezes superior à diferença aqui 

reclamada. Assim, é de se reconhecer que a obrigação de pagar se 

prende à limitação temporal decorrente da reestruturação superveniente 

das referidas carreiras e do padrão de vencimentos básicos para os 

cargos. Nesse sentido é o atual entendimento do Colendo STJ, senão 

vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO. VÍCIO NO JULGADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. 

REAJUSTE DE VENCIMENTOS EM URV. LIMITAÇÃO TEMPORAL. 

REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL Nº 84/2005. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 

280/STF. 1. É possível, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, 

a limitação das diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de 

vencimentos em URV à data em que houve a reestruturação de carreira 

do servidor. Precedentes. 2. O acolhimento das proposições recursais da 

parte recorrente, ora embargada, em detrimento da conclusão do Tribunal 

de origem quanto à limitação temporal do reajuste vindicado - feita com 

base na interpretação da Lei Complementar estadual nº 84/2005, é vedado 

a este Superior Tribunal de Justiça, em decorrência da aplicação do 

disposto na Súmula 280/STF: "Por ofensa a direito local não cabe recurso 

extraordinário". 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 

infringentes.” (EDcl no REsp 1275267/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 

MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/12/2014) 

(destacamos). “ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. 

CONVERSÃO SALARIAL. URV. PERDAS REMUNERATÓRIAS. LIMITAÇÃO 

TEMPORAL. REESTRUTURAÇÃO DE VENCIMENTOS - LEI ESTADUAL Nº 

7235/96. INTERPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF. 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA Nº 85/STJ. 1. "A Corte de origem 

declarou que as Leis Estaduais nº 8.690/03, 7.238/96, 7.235/96 e 8.691/03 

garantiram a compensação das perdas apuradas, após a reestruturação 

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 
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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, 28 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1022773-57.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL JOSE DE CAMPOS (AUTOR(A))

MARCIO AURELIO ANTUNES DA FONSECA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1022773-57.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: MANOEL JOSÉ 

CAMPOS REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, 

etc. Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do 

requerido a incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela 

equivalente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda 

Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos 

valores atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em 

resumo, que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de 

nº 434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 

8.880/94, a qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a 

Unidade Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual 

“os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas 

de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 8777337 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estada 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 
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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 

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 
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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, 28 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003017-62.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE KROMINSKI (ADVOGADO(A))

NILZA FERREIRA GOMES (AUTOR(A))

FABIANO ALVES ZANARDO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ROBERTO TEIXEIRA SEROR

 

AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS SALARIAIS – URV PROCESSO: 

1003017-62.2016.8.11.0041 (PJE 5). REQUERENTE: NILZA FERREIRA 

GOMES REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA Vistos, etc. 

Cuida-se de Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a 

incorporar aos vencimentos ou proventos do autor a parcela equivalente 

ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro 

Real em Unidade Real de Valor – URV, além dos respectivos valores 

atrasados acrescidos dos consectários legais. O autor alega, em resumo, 

que no plano real ficou determinado pelas medidas provisórias de nº 

434/94; 457/94 e 482/94, e posteriormente convertida na Lei n. 8.880/94, a 

qual criou o Programa de Estabilização Econômico e instituiu a Unidade 

Real de Valor – URV, nova moeda vigente no País, a partir da qual “os 

valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários, e das tabelas de 

funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares 

seriam convertidos em 01.01.94 (...) de acordo com o anexo I da Medida 

Provisória”. Salienta que, contrariando a norma editada, o requerido, 

estabeleceu o último dia de cada mês como data-base do cálculo de 

conversão dos valores das tabelas de vencimentos em URV, 

independentemente da data do efetivo pagamento, fato esse que 

acarretou grande perda na correção salarial, devido à imensa inflação da 

época, resultando no percentual reclamado – 11,98%. Ao final, pugna pela 

procedência da ação, para que seja incorporada aos vencimentos ou 

proventos do autor a parcela equivalente aos 11,98% resultantes da 

conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, além 

dos respectivos valores atrasados acrescidos dos consectários legais, 

mais custas processuais e honorários advocatícios. Ao ID: 9671148 fora 

indeferido o pedido de antecipação de tutela, bem como o deferimento da 

justiça gratuita. Citado, o requerido apresentou contestação, aduzindo 

como matéria prejudicial de mérito a prescrição, uma vez que a autora não 

ingressou com a demanda dentro no quinquênio legal. No mérito, requer a 

improcedência da demanda. Réplica às fls., afastando as alegações da 

defesa e ratificando os termos da inicial. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Primeiramente, por se tratar de interesse individual disponível, 

exclusivamente de cunho patrimonial, e, nos termos do Ato Administrativo 

n. 006/2003/PGJ-CGMT, dispenso o parecer ministerial, conforme as 

diversas manifestações dos Promotores nesse sentido. No mais, conheço 

diretamente do pedido com fulcro no artigo 355, inciso I, do NCPC/2015, 

uma vez que se trata de questão eminentemente de direito, à luz dos 

elementos trazidos nos autos, sendo dispensável a dilação probatória. 

Suscitada a prescrição, passo à análise. No que se refere à prescrição, a 

demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de 

errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica 

ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês. Feitas 

essas ponderações, aplica-se, então, o comando da Súmula n. 85 do STJ, 

não havendo prescrição do fundo de direito, mas tão somente das 

parcelas vencidas antes do quinquênio que antecedeu o ajuizamento da 

ação. Vejamos o conteúdo da citada súmula, in verbis: SÚMULA N. 85: 

“NAS RELAÇÕES JURÍDICAS DE TRATO SUCESSIVO EM QUE A FAZENDA 

PÚBLICA FIGURE COMO DEVEDORA, QUANDO NÃO TIVER SIDO NEGADO 

O PRÓPRIO DIREITO RECLAMADO, A PRESCRIÇÃO ATINGE APENAS AS 

PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À 

PROPOSITURA DA AÇÃO.” Nesse sentido é a jurisprudência atualíssima e 

dominante do STJ, vejamos: “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. RECURSO ESPECIAL. CONVERSÃO EM 

URV. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. 

NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte firmou 

entendimento de que, no reconhecimento de diferenças salariais 

decorrentes de errônea conversão da moeda em URV, a prescrição atinge 

apenas as parcelas anteriores aos cinco anos que antecederam a data do 

ajuizamento da ação. 2. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 

1475920/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 24/11/2014). Desse modo, afasto a 

prejudicial de mérito – prescrição. MÉRITO Como relatado, cuida-se de 

Ação de Cobrança objetivando a condenação do requerido a incorporar 

aos vencimentos ou proventos do autor – vinculado a Secretaria de 

Estada de Administração, conforme demonstrado pelos documentos 

acostados à inicial – a parcela equivalente ao percentual de 11,98%, 

resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de 

Valor – URV, além dos respectivos valores atrasados acrescidos dos 

consectários legais. Com efeito, o advento do Plano Real ficou 

determinado pelas Medidas Provisórias n. 434/94, 457/94 e 482/94 e pela 

Lei n. 8.880/94, que os salários dos funcionários públicos em geral seriam 

convertidos pelo equivalente em Unidade Real de Valor - URV do último dia 

do mês de competência, independente da data do efetivo pagamento, 

fixando desde logo os critérios desta conversão. Tal lei, em seus artigos 

22 e 23, elenca os critérios a serem observados para a referida 

conversão da moeda no tocante aos “vencimentos, soldos e salários e 

das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores 

públicos civis e militares”. Saliente-se que inicialmente ficou determinado, 

quanto aos membros do Judiciário, Legislativo e Ministério Público, que 

seguiriam este mesmo critério de conversão, no entanto, posteriormente, a 

Lei n. 8.880/94 os excluiu deste critério, apenas o adotando para os 

funcionários públicos civis e militares. Ocorre que a Lei n. 8.880/94 não foi 

cumprida em sua íntegra, uma vez que o salário dos servidores do 

Judiciário, Legislativo e Ministério Público não foram convertidos pelo 

equivalente em URV na data do seu efetivo pagamento, mas sim pelo 

equivalente no último dia do mês. Sendo assim, houve violação ao 

comando do artigo 168 da Constituição Federal, o qual expressamente 

estabelece o dia vinte de cada mês como limite para o repasse das verbas 

para o Judiciário. Assim, a conversão dos vencimentos deveria ter por 

base o equivalente em URV na data do efetivo pagamento, e não do último 

dia do mês de competência, o que, sem dúvida acarretou perda salarial, 

daí a diferença a menor dos vencimentos, pois a URV era corrigida 

diariamente, sendo, destarte, violada a garantia constitucional da isonomia 

e de irredutibilidade de vencimentos, conforme previsão constitucional nos 

artigos 37, inciso XV, e 39, parágrafo 2º, c/c com o artigo 7º, inciso VI, da 

CF/88. O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso têm se manifestado nesse mesmo sentido, vejamos: 

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DA 

MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. LEI Nº 8.880/94. CONVERSÃO. 

DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Os servidores cujos vencimentos 

eram pagos antes do último dia do mês têm direito à conversão dos 

vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei 8.880/94, 

adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de 

novembro de 1993 a fevereiro de 1994. Precedente: REsp 1101726/SP, 

Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 

14/08/2009, firmado sob o rito dos recursos repetitivos. 2. A aferição da 

data correta em que os servidores percebiam seus proventos demanda o 

revolvimento das provas nos autos, circunstância vedada pela Súmula nº 

7/STJ. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ, AgRg no 

REsp 1334991/BA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014) (destacamos) “RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA - 

PROCEDÊNCIA PARCIAL – SERVIDORES DO SISTEMA AGRÍCOLA E 

PECUÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO - INCORPORAÇÃO DO ÍNDICE 

DE 11,98% – UNIDADE REAL DE VALOR - URV - PRESCRIÇÃO DE TRATO 

SUCESSIVO – SÚMULA 85 DO STJ - NÃO SE OPERA PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DE DIREITO, MAS APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS NO 

QUINQUÊNIO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – COMPROVAÇÃO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 362 de 620



– 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, 28 de Setembro de 2018. ROBERTO TEIXEIRA SEROR JUIZ DE 

DIREITO

Vara Especializada de Execução Fiscal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-129 EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1017001-16.2016.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EMBARGANTE)
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BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

 

Certifico que, em cumprimento à OS. n. 001/2015-Gab 2, impulsiono o 

presente feito para intimar a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar sobre a impugnação aos Embargos. Cuiabá-MT., 28 de 

setembro de 2018 JANEIDE MARIA DA CRUZ SOUZA NEVES

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 0500782-19.2015.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

Cuiaba Prefeitura Municipal (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CELSO PIZANESCHI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE CUIABÁ 

VARA DE EXECUÇÃO FISCAL GABINETE 1 – FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL DESPACHO EXEC. FISCAL MUNICIPAL Nº 

0500782-19.2015.8.11.0041 – REDISTRIB.: 22/02/2016 EXCDO: CELSO 

PIZANESCHI CPF Nº 254.134.067-20 CDA’s Nºs 2012 / 0767908 - 2013 / 

0863446 - 2014 / 1057198 - 2015 / 1122563 Valor: R$ 17.065,76 11010 

VISTOS, ETC... Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL proposta na 

data supra pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, pretendendo receber crédito 

inscrito em Dívida Ativa. Autos conclusos, foi determinada a citação da 

Parte Executada, interrompendo-se o prazo prescricional, conforme o Art. 

174 Parág. único, inc. I da Lei 5.172/1966[1] – Código Tributário Nacional, 

tendo sido expedida a respectiva Carta Citação, a qual retornou COM a 

efetiva citação da Parte Executada. Em seguida, a Parte Executada, 

através de seu Advogado, interpôs EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. 

Eis o relato necessário. DECIDO. Ad cautelam, DÊ-SE VISTAS (PJe) à 

Fazenda Pública Municipal Exequente, através do Sr. Procurador Fiscal, 

para se manifestar acerca da EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

interposta nestes autos eletrônicos, no prazo de 30 (trinta) dias. INTIME-SE 

desta decisão o Patrono da Parte Executada-Excepta (PJe e DJe). 

Decorrido o prazo acima, COM ou SEM a manifestação da Fazenda Pública 

Municipal, CERTIFIQUE-SE sobre tempestividade e remetam-se estes autos 

À CONCLUSÃO para decisão. CUMPRA-SE sucessivamente. FLÁVIA 

CATARINA OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito mrj [1]. Art. 174. A 

ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, 

contados da data da sua constituição definitiva. Parágrafo único. A 

prescrição se interrompe: I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação 

em execução fiscal; II - pelo protesto judicial; III - por qualquer ato judicial 

que constitua em mora o devedor; IV - por qualquer ato inequívoco ainda 

que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávia Catarina Oliveira Amorim

 Cod. Proc.: 842945 Nr: 46889-52.2013.811.0041

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROCURADOR - OAB:13339/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA LUCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:3662/MT

 ISTO POSTOJULGO PROCEDENTE a presente EXECUÇÃO FISCAL Nº 

46889-52/2013 - CÓD. 842945, promovida pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ em 

relação à empresa IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S/A - CNPJ Nº 

33.337.122/0001-27, declarando extinto o presente processo com 

julgamento do mérito, face o cancelamento e pagamento dos créditos 

executados após a distribuição da ação e dou por prejudicada a 

EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. CONDENO a Empresa Executada ao 

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). DEIXO de condenar a Empresa Executada no pagamento de 

honorários sucumbenciais à Fazenda Pública Municipal Exequente, face à 

existência de acordo extrajudicial, onde se presume que seu valor já fora 

recolhido junto ao Fundo da Procuradoria Municipal (FPM), nos termos do 

Art. 7º da Lei Complementar Municipal nº 433 de 28/08/2017 3 c/c Lei nº 

2654/1988.Decorrido o prazo para recolhimento das custas pela Instituição 

Executada, 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).INTIMEM-SE 

as Partes (DJe).Após o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE definitivamente 

estes autos somente após o recolhimento das custas pela Instituição 

Executada, com as baixas e anotações de estilo.PUBLIQUE-SE, nos 

termos do § 3º do Art. 205 do CPC/2015.CUMPRA-.FLÁVIA CATARINA 

OLIVEIRA DE AMORIM REIS Juíza de Direito

Vara Especializada do Meio Ambiente

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 36652 Nr: 3117-71.2017.811.0082

 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): REGINALDO ALVES DA GUIA, MARCIA 

SOLANGE CORREIA CRISPIN NOGUEIRA, RONALDO PEREIRA DE 

CARVALHO, JOSELITA DA SILVA, ERLANE PEREIRA DOS SANTOS, ALEX 

SANDRO RODRIGUES MIRANDA, KETELY LORRAYNE CAMPOS, RENATA 

REGINA FARIA LIMA, MOACIR MARIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patricia Cavalcanti 

Albuquerque - OAB:7892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARCIA SOLANGE CORREIA CRISPIN 

NOGUEIRA, Cpf: 40883957272, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: REQUERENTE:MUNICÍPIO DE CUIABÁ 

(MT)REQUERIDOS: REGINALDO ALVES DA GUIA E 

OUTROSVistos.1.DEFIRO o pedido do MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) de fl. 

432, por conseguinte, DETERMINO a citação da requerida MÁRCIA 

SOLANGE CORREA CRISPIN NOGUEIRA por edital, com fundamento no art. 

256, inciso II, do Código de Processo Civil.2.A publicação do edital será 

única e deverá permanecer pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

considerando a sua natureza processual (CPC, art. 257, inciso III c/c art. 

219).3.O prazo para apresentação de contestação começará a correr 

após o decurso do prazo constante no item 2 (CPC, art. 231, inciso 

IV).4.Não sendo apresentada contestação pela requerida no prazo legal, 

desde já, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA, que atuará como curador 

especial (CPC, art. 72, inciso II e parágrafo único), devendo apresentar 

contestação no prazo legal (CPC, art. 335, inciso III c/c art. 186 e §1º), 

apontando as provas que eventualmente pretenda produzir.5.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Cuiabá, 13 de setembro de 2018. Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz 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, Isabela Victor Braun, 

digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35636 Nr: 2436-04.2017.811.0082

 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: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AQUINO COSTA MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO SILVA - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): AQUINO COSTA MARQUES, Cpf: 

03913775153, brasileiro(a), viúvo(a). atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de @Resposta dias, contados do término do prazo deste edital, 

apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Despacho/Decisão: REQUERENTE:MINISTÉRIO PÚBLICO 

ESTADUALREQUERIDOS: AQUINO COSTA MARQUESVistos.1.DEFIRO o 

pedido do MPE de fl. 208, por conseguinte, DETERMINO a citação do 

requerido AQUINO COSTA MARQUES por edital, com fundamento no art. 

256, inciso II, do Código de Processo Civil.2.A publicação do edital será 

única e deverá permanecer pelo prazo de 20 (vinte) dias úteis, 

considerando a sua natureza processual (CPC, art. 257, inciso III c/c art. 

219).3.O prazo para apresentação de contestação começará a correr 

após o decurso do prazo constante no item 2 (CPC, art. 231, inciso 

IV).4.Não sendo apresentada contestação pela requerida no prazo legal, 

desde já, nomeio a DEFENSORIA PÚBLICA, que atuará como curador 

especial (CPC, art. 72, inciso II e parágrafo único), devendo apresentar 

contestação no prazo legal (CPC, art. 335, inciso III c/c art. 186 e §1º), 

apontando as provas que eventualmente pretenda produzir.5.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.Cuiabá, 13 de setembro de 2018. Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz 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, Isabela Victor Braun, 

digitei.

Cuiabá, 26 de setembro de 2018

Josias de Pinho Meyer Junior Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30509 Nr: 1990-35.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Rebello dos Santos - 

OAB:14967

 Vistos.

1. Considerando a notícia de que o executado quitou o débito exequendo, 

conforme informado pelo exequente às fls. 28/30, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas e despesas processuais. Deixo 

de condenar em honorários advocatícios, uma vez que a Certidão de 

Dívida Ativa n. 1412036 já contempla os honorários advocatícios em favor 

da Procuradoria Geral do Município, em campo designado como “Fundo – 

PGM”.

3. Proceda-se o levantamento de eventuais penhoras existentes nestes 

autos.

4. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

5. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado sem baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

 6. P.R.I.C.

Cuiabá, 10 de setembro de 2018.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 23186 Nr: 698-20.2013.811.0082

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marco Paolo Picone, ANTONIO FARIAS, JOSE 

PAULO PRAETORIUS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aramis Melo Franco - 

OAB:7816, HUMBERTO A. DE LAMÔNICA FREIRE - OAB:6000, Ivo 

Marcelo Spínola - OAB:13.731, João Barros Ferreira Júnior - 

OAB:7002, Tânia zuchieri bressan - OAB:13.375

 Vistos.

Intimados para especificarem as provas que pretendem produzir, apenas 

o requerido Antônio Farias requereu a produção de prova pericial e 

documental a ser apresentada pelo autor da ação.

A prova pericial foi deferida e o laudo juntado às fls. 510/517.

O requerido Antônio Farias pugnou, ainda, pela produção de prova 

documental, consistente na apresentação de “supostos Decretos de 

Desapropriação e declaração de utilidade ou necessidade pública da área 

do ora Réu” (fl. 435).

Em dois quesitos formulados pelo requerido, o perito respondeu que não 

consta ter havido decreto de desapropriação (fl. 516). Logo, verifica-se a 

perda do objeto quanto ao pedido de produção de prova documental.

Sendo, assim, não havendo outras provas a serem produzidas, dou por 

encerrada a instrução do feito.

 Intimem-se as partes para apresentação de alegações finais no prazo 

sucessivo de 10 (dez) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos para sentença.

Considerando que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2 do CNJ, 

determino o cumprimento desta decisão com a máxima urgência.

 Cumpra-se.

Cuiabá, 4 de setembro de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 30804 Nr: 2265-81.2016.811.0082

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CUIABÁ - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OXIGENIO CUIABA LTDA, JOSE PERSIO R. DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR FABIANO MARTINS DE 

CAMPOS - PROC. MUNI. - OAB:13339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcela Balieiro Soukef 

Viégas - OAB:9.502

 Vistos.

Considerando a notícia do exequente de que a parte executada quitou o 

débito exequendo (fl. 34), JULGO EXTINTO o presente feito, com 

fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC.

CONDENO a parte executada nas custas processuais.

 Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de 

estilo, arquive-se.

Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá 

ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro 

para os fins próprios.

Desde já autorizo o levantamento de eventuais penhoras realizadas nos 

presentes autos.

P.R.I.C.

Cuiabá, 25 de setembro de 2018.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Monica Catarina Perri Siqueira

 Cod. Proc.: 421676 Nr: 27232-53.2015.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA, 

NILTON CESAR DA SILVA, LUIZ CARLOS CHAGAS RODRIGUES, 

ANDERSON FERREIRA PEIXOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:16877/MT, HELIO CASTELO BRANCO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:13555/MT, PAULO SALEM PEREIRA GONÇALVES - 

OAB:18220, WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - OAB-MT 13714-MT 

- OAB:, WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - OAB:

 IMPULSIONO estes autos para intimar o Dr. WANDRÉ PINHEIRO DE 

ANDRADE, OAB/MT 17.133, defensor do acusado LUIZ CARLOS CHAGAS 

RODRIGUES, e o Dr. EMERSON DA SILVA MARQUES, OAB/MT 16877, que 

foi designado o dia 30 de OUTUBRO de 2018 as 08 horas, para a 

realização do julgamento dos acusados pelo Tribunal do Juri.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125943 Nr: 13754-22.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALINOR DA COSTA PEREIRA, IVONILSON 

PERES DIAS NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ MARCÍLIO DONEGÁ - 

OAB:3.079-A, MOACIR ALMEIDA FREITAS - OAB:727/MT

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IVONILSON PERES DIAS NUNES, Rg: 

1731193-4, Filiação: Ivo Borges Nunes e Dulcinete Peres Dias Nunes, data 

de nascimento: 22/08/1985, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), 

aux. geral. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação do réu, Senhor Ivonilson Peres Dias Nunes, da 

designação de Sessão Plenária para o dia 02/10/2018, às 13:30, a ser 

realizado no Plenário do Tribunal do Júri desta Comarca, endereço no 

rodapé.

Despacho/Decisão: Autos código nº 125943Vistos, etc.Cumpram-se as 

determinações de fls. 706vº e 707, no tocante ao réu ALINOR DA COSTA 

PEREIRA.Quanto ao corréu IVONILSON PERES DIAS NUNES, ante o v. 

acórdão de fls. 837/845, designo o dia 02 de outubro de 2018, às 

13h30min, para a sua submissão a novo julgamento.Às providências. 

Intimem-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Cuiabá-MT, 30 de julho 

de 2018.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosana Albuquerque 

Dutra, digitei.

Cuiabá, 21 de agosto de 2018

Rosana Albuquerque Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323276 Nr: 2513-12.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERNANE CAMPELO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 60 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): HERNANE CAMPELO MONTEIRO, Cpf: 

77698096149, Rg: 8380287, Filiação: Carmelio Leocadio Monteiro e 

Antonia Lopes de Carvalho, data de nascimento: 09/04/1971, brasileiro(a), 

natural de Paulo Ramos-MA, solteiro(a), servente. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimação da Sentença anexa, a qual desclassificou o 

crime doloso contra a vida para o crime de lesão corporal (artigo 129, 

caput, do Código Penal), impondo pena de 06 (seis) meses de detenção, 

no regime aberto..

Sentença: Autos Código nº 323276Acusado: Hernane Campelo Monteiro 

SENTENÇAVistos etc.O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofereceu 

denúncia contra HERNANE CAMPELO MONTEIRO, qualificado nos autos, 

incursando-o nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso II e IV, c/c o artigo 

14, inciso II, ambos do Código Penal.Narra a denúncia, em síntese, que no 

dia 05 de fevereiro de 2012, por volta das 05h30min, no “Bar Copo Sujo”, 

situado no bairro São João Del Rey, nesta capital, o acusado desferiu 

golpes com uma garrafa de vidro na vitima ALCIDES OLIVEIRA CORREA, 

provocando-lhe os ferimentos descritos no Laudo de Exame de Lesões 

Corporais de fls. 140/146, não se consumando o crime de homicídio por 

circunstâncias alheia à vontade do agente, uma vez que a vítima foi 

socorrida em encaminhada ao Pronto Socorro de Cuiabá, onde recebeu 

cuidados médicos que evitaram sua morte. Após regular instrução 

criminal, em juízo de admissibilidade da culpa, decidiu-se pela pronúncia do 

réu, nas penas do artigo 121, caput, c/c artigo 14, inciso II, ambos do 

Código Penal. Submetido nesta data a julgamento popular, o Conselho de 

Sentença, ao votar os dois primeiros quesitos, reconheceu a materialidade 

e a autoria delitiva, respectivamente.Ao votar o terceiro quesito, não 

absolveu o acusado.Porém, ao votar o quarto e último quesito, não 

reconheceu que o réu deu início à execução de um crime de homicídio que 

não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.Em 

decorrência, operou-se a desclassificação própria e o deslocamento da 

competência para julgar este crime, ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri, 

na forma do artigo 492, § 1º do CPP:§ 1oSe houver desclassificação da 

infração para outra, de competência do juiz singular, ao presidente do 

Tribunal do Júri caberá proferir sentença em seguida, aplicando-se, 

quando o delito resultante da nova tipificação for considerado pela lei 

como infração penal de menor potencial ofensivo, o disposto nos arts. 69 

e seguintes da Lei no 9.099, de 26 de setembro de 1995. (Redação dada 

pela Lei nº 11.689, de 2008)Por conseguinte, passo a proferir decisão: A 

materialidade do delito encontra-se positivada pelo Laudo de Exame de 

Lesões Corporais, encartado aos autos às fls. 140/146, sendo que sobre 

a materialidade não pesa qualquer controversa.A autoria emerge do 

reconhecimento do Conselho de Sentença, admitindo-a mediante a 

votação do segundo quesito. Inclusive, a desclassificação para o crime de 

lesão corporal figurou como tese secundária da defesa. Além disso, o réu 

confessou ter desferido os golpes na vítima, com uma garrafa de vidro, 

tornando o fato incontroverso.Assim, uma vez afastada a hipótese da 

ocorrência do homicídio, na forma tentada, remanescem as lesões físicas 

sofridas pela vítima que, in casu, foram de natureza leve. De acordo com o 

Laudo de Lesão Corporal encartado aos autos, Alcides Oliveira Correa 

apresentava sete ferimentos provocados por instrumento 

perfuro-contundente, cujas lesões não o afastaram das ocupações 

habituais por mais de trinta dias, tampouco constituíram risco de ter a vida 

abreviada ou ainda, eventual incapacidade permanente. Por tais 

considerações, condeno o réu HERNANE CAMPELO MONTEIRO, 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, caput, do Código 

Penal.Diante do princípio constitucional da individualização da pena e 

considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, 

passo a fixá-la, nos seguintes termos:A culpabilidade do réu é de intensa. 

Na hipótese, o laudo de lesões corporais registra que foram desferidos 

sete golpes na vítima, com uma garrafa de vidro, sendo três deles na 

região da face e a maioria com profundidade. Segundo a prova 

testemunhal, a vítima foi encontrada sangrando excessivamente e 

conduzida para o hospital, onde recebeu cuidados médicos, dentre eles, 

127 (cento e vinte e sete) pontos cirúrgicos (fls. 22/23). Denota-se, pois 

que o réu serviu-se de meio que fez aumentar inutilmente o sofrimento da 

vítima, diante da violência com que foi atacada. Logo, seu comportamento 

demonstra extrema frieza ou até mesmo ato de selvageria, impondo a 

exasperação da pena-base;O réu não registra antecedente 

criminal;Quanto a sua personalidade e conduta social, a não realização de 

estudos específicos, por expert, obstam qualquer valoração; O motivo do 

crime decorre do desentendimento ocorrido entre réu e vítima, nas 

dependências do bar, ocasião em que ambos estavam embriagados; As 

circunstâncias e as consequências são próprias do tipo penal;Diante 

então da fundamentação supra, com ênfase na culpabilidade acentuada 

do réu, e tendo em vista a pena prevista para o crime de lesão corporal 

leve – de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção - entendo 

necessário e suficiente estabelecer a pena-base em 07 (sete) meses de 
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detenção. Como o réu confessou de forma espontânea a autoria do crime, 

imprescindível se faz levar em conta, na aplicação da pena, a 

correspondente atenuante. Assim, nos termos do artigo 65, inciso III, “d”, 

do Código Penal, reduzo a pena em 01 (um) mês, trazendo-a para 06 

(seis) meses de detenção, reprimenda que torno definitiva por não 

verificar mais nenhuma circunstância ou causa que possa interferir neste 

cálculo. DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA:Nos moldes do artigo 33, 

parágrafo segundo, alínea “c”, do Código Penal, fixo ao acusado o regime 

aberto para o cumprimento da pena, ficando o local e as condições para 

tanto, a cargo do Juízo da Execução Penal, melhor conhecedor das 

condições dos nossos presídios e albergues.Diante do regime ora fixado, 

concedo ao réu o apelo em liberdade, pois de outra forma se estaria 

obrigando-o a se recolher a regime mais gravoso do que o da própria 

condenação, para poder recorrer, o que é passível de constrangimento 

ilegal.DISPOSITIVO:Pelo exposto e considerando a vontade soberana do 

Conselho de Sentença, CONDENO o réu HERNANE CAMPELO MONTEIRO, 

qualificado nos autos, nas sanções do artigo 129, caput, do Código Penal, 

a pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime aberto.DELIBERAÇÕES 

FINAIS:Condeno réu ao pagamento das custas processuais, nos termos 

do art. 804 do Código de Processo Penal. Contudo, estando assistido pela 

Defensoria Pública, o que faz presumir ser pessoa de parcos recursos, o 

pagamento ficará sobrestado enquanto perdurar seu estado de 

pobreza.Se decorrido o prazo de 05 (cinco) anos não houver modificação 

da sua situação financeira e efetivo pagamento das custas, a obrigação 

prescreverá, nos moldes do art. 12 da Lei n° 1.060/50.Com o trânsito em 

julgado, volte-me os autos conclusos para novas deliberações. Publicada 

no Salão Nobre do Tribunal Popular do Júri da Comarca de Cuiabá/MT, aos 

31 de agosto de 2018, às 18h45min, saindo as partes intimadas para os 

efeitos recursais.Registre-se. Cumpra-se. Mônica Catarina Perri 

SiqueiraJuíza de Direito Presidente do Tribunal do Júri

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rosana Albuquerque 

Dutra, digitei.

Cuiabá, 27 de setembro de 2018

Rosana Albuquerque Dutra Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 413845 Nr: 18755-41.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO RIBEIRO ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID SEABRA JUNIOR - 

OAB:23097/O

 O regime SEMIABERTO será cumprido mediante prisão domiciliar, cuja 

fiscalização será efetuada por meio do Programa de Monitoramento 

Eletrônico, através de TORNOZELEIRA ELETRÔNICA QUE SERÁ 

COLOCADA NESTA AUDIÊNCIA (art. 146-B, inciso IV, da Lei de 

Execução), cujas condições são às seguintes:1. Recolher-se em sua 

residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no 

período compreendido entre 20:00 horas e 6:00 horas do dia seguinte, 

estando autorizado(a) a sair, por 07 (sete) dias, contados da audiência 

admonitória, para trabalhar BENEFÍCIO e REGRESSÃO DO REGIME 

PRISIONAL PARA O FECHADO, conforme dispõem o artigo 50, inciso V e 

artigo 118, inciso I, ambos da LEP, pois a violação dos aludidos deveres 

reflete sinal de descompromisso do(a) apenado com o seu próprio 

processo de recuperação social, devendo-se impor tais obrigações para 

estimular o senso de responsabilidade, seriedade e comprometimento 

do(a) monitorado(a).III. Advirto, o(a) recuperando(a), que, em caso de 

dano, perda, violação e/ou inutilização do equipamento de monitoração que 

esteja portando, estará OBRIGADO(a) À REPARAÇÃO DO PREJUÍZO e, 

ainda, RESPONDERÁ CRIMINALMENTE PELO DANO AO PATRIMÔNIO 

PÚBLICO.IV. REVOGO A PRISÃO DECRETADA E DETERMINO QUE SE 

RECOLHA O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO NOS AUTOS.V. Elabore-se 

o cálculo de liquidação de pena. Em seguida, abra-se vistas dos autos às 

partes para se manifestarem.VI. As partes presentes saem devidamente 

cientes deste ato processual.VII. O recuperando passará a residir no 

endereço indicado na declaração que acompanha o presente termo.VIII. 

Expeça-se o Alvará de Soltura, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER 

PRESO.O(A) reeducando ficou ciente das condições que deverá cumprir e 

declarou que se compromete em fazê-las rigorosamente, inclusive 

sendo-lhe entregue uma via deste termo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 458478 Nr: 35844-43.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELLISON LEITE DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado(a) Intimação do advogado(a) JOSE LUIS 

MALHEIROS OLIVEIRA JUNIOR – OAB/MT 21169, para devolução dos 

autos nº 35844-43.2016.811.0042 Código: 458478, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 309192 Nr: 6318-07.2011.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO GOMES DOS 

SANTOS - OAB:13025/MT

 Ofício n.º 24/18/Gab II. Cuiabá/MT, 27 de setembro de 2018.De: Juiz de 

Direito da 2ª Vara Criminal- Gab. II, da Comarca de Cuiabá/MT, Leonardo de 

Campos Costa e Silva Pitaluga.Ao: Excelentíssimo Senhor Desembargador 

Juvenal Pereira da Silva, Relator do Habeas Corpus n.º 

1011048-29.2018.8.11.0000.Senhor Relator:Na oportunidade em que 

apraz cumprimentar Vossa Excelência, sirvo-me do presente para prestar 

as informações que me foram requisitadas por meio do malote digital do 

Departamento da 3ª Secretaria Criminal, recebido nesta data, expedido nos 

autos do Habeas Corpus N.º 1011048-29.2018.8.11.0000, impetrado 

nesse colendo Tribunal em favor do paciente REGINALDO PEREIRA DA 

SILVA. Trata-se de execução penal em que o paciente cumpre uma pena 

de 24 anos, 07 meses e 06 dias de reclusão pela prática do crime de 

latrocínio consumado.Conforme consta do cálculo de fl. 357, o requisito 

objetivo foi alcançado em 06.4.2018.O laudo psicossocial e o atestado de 

comportamento carcerário estão juntados às fls. 361/366 e 379, 

respectivamente.Ao manifestar-se nos autos (fl. 671/370), 

consubstanciado nas conclusões do laudo psicossocial e na natureza dos 

delitos pelos quais foi condenado, o Ministério Público requereu fosse o do 

exame de Mato Grosso.Às fls. 382/383, foi informado pelo estado de Mato 

Grosso o deposito no valor determinado, a fim de custear o exame 

criminológico.No dia 13.09.2018 foi expedido ofício à perita, para que no 

prazo de 20 dias, informasse, data, horário e local para a realização do 

exame criminológico (fl. 386).Nesta data, por meio de contato telefônico, a 

perita Dra. Luiza Forte Stuchi informou a realização do exame 

criminológico em face do recuperando e que juntará o resultado aos autos 

no dia 01.10.2018.Sem mais para o momento, apresentamos a Vossa 

Excelência os protestos da nossa elevada consideração e nos colocamos 

a  d i s p o s i ç ã o  p a r a  e v e n t u a i s 

esclarecimentos.Respeitosamente,LEONARDO DE CAMPOS COSTA E 

SILVA PITALUGA - Juiz de Direito -

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 430461 Nr: 6105-25.2016.811.0042

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON PEREIRA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO CARMONA 

DE AZEVEDO - OAB:4.522

 ...DA GUIA DEFINITIVA 8. Diante da mudança realizada pelo julgamento da 

Apelação, oficie-se ao Juízo da 5ª vara criminal desta Comarca, nos autos 

de código 418901, solicitando, no prazo de 10 dias, o envio da guia de 

execução definitiva.9. Na ocasião, consigne-se que a expedição da guia 
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(provisória ou definitiva) é de responsabilidade do Juízo sentenciante, 

conforme preconiza o art. 105 da LEP, art. 1.572 da CNGC e art. 2°, § 1°, 

da Resolução 113/2010 do CNJ.10. Com a juntada da guia definitiva, 

proceda-se a elaboração de novo cálculo de pena, dando-se na 

sequência vista às partes para manifestação.DO PEDIDO DE VISITA ...14. 

Diante disso, à míngua de provas acerca do esgotamento das vias 

administrativas, deixo de analisar o presente pedido.DAS FOLHAS DE 

FREQUÊNCIA15. ... Diante disso, consubstanciado nos fundamentos 

supramencionados e na recentíssima jurisprudência do e.TJMT, indefiro o 

pedido formulado pelo Ministério Público. 23. De outro turno, observando 

que o documento juntado à fl. 231 é cópia (xérox), necessário 

proceder-se à juntada do documento original, motivo pelo qual, antes de 

analisar os dias trabalhados, determino seja oficiado à unidade prisional 

solicitando o envio de atestado de trabalho original do reeducando.DO 

EXAME CRIMINOLÓGICO ... Assim, a fim de evitar indevido gasto de 

dinheiro público, aliado ao fato de que não se trata de crimes cuja 

gravidade e natureza autorizem a realização de exame criminológico, 

indefiro o pedido formulado pelo Ministério Público neste ponto. 30. Em 

razão disso, e já estando juntado aos autos o laudo psicossocial e o 

atestado de comportamento carcerário, dê-se vista ao Ministério Público 

para manifestar quanto a progressão, com posterior conclusão.31. Sem 

prejuízo, desde já designo audiência admonitória para o dia 31.10.2018, às 

14h.32. Por fim, oficie-se ao Juízo da 4ª vara criminal da comarca, nos 

autos de ação penal código 369938, solicitando informações acerca do 

trânsito em julgado da sentença condenatória.33. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 462126 Nr: 1963-41.2017.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILMAR PEREIRA DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO FELICIO GARCIA - 

OAB:7297/MT

 ..DA INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE8. Determino a URGENTE formalização 

de autos apartados de incidente de insanidade, conforme já determinado 

no item VII da decisão de fl. 90, datada de 21.08.2017.9. Uma vez 

formalizado o incidente, intime-se a defesa do executado para apresentar 

quesitos ao exame a ser realizado, devendo os mesmos serem 

apresentados em data anterior a do agendamento (16.10.2018).10. 

Apresentado os quesitos da defesa, oficie-se ao Diretor do IML setor de 

psiquiatria , requisitando sejam os mesmos respondidos juntamente aos 

quesitos apresentados pelo Ministério Público, os quais, por questão de 

cautela, devem ser encaminhados junto ao ofício.11. Sem prejuízo, 

oficie-se à Direção da Unidade Prisional para que encaminhe o penitente a 

Gerência de Psiquiatria Forense da Diretoria Metropolitana de Medicina 

Legal no dia 16.10.2018, a partir das 08h30min, a fim de ser submetido a 

exame de insanidade mental. Na ocasião, encaminhe-se junto ao ofício a 

informação constante de fl. 92 (onde resta informado o agendamento do 

recuperando).12. Intime-se a defesa do executado para que na data do 

exame compareça no local do mesmo, levando consigo uma pessoa do 

convívio ou familiar de Vilmar, a fim de informar sobre sua história de vida, 

conforme solicitação da Gerência de Psiquiatria Forense.DA PRISÃO 

DOMICILIAR, indefiro, por ora, o pedido de prisão domiciliar de Vilmar 

Pereira da Fonseca.20. Por oportuno, indefiro o pedido para que seja 

oficiado à 8ª vara criminal da Comarca solicitando cópia do exame de 

insanidade mental, uma vez que foi indeferido o pedido de aproveitamento 

de provas (cf. decisão de fl. 109).DA CONDIÇÃO DE SAÚDE21. A fim de 

aferir o real e atual estado de saúde do penitente, determino, seja oficiado 

à direção do estabelecimento prisional onde o recuperando se encontra 

segregado para que, no prazo máximo de 10 dias, preste as informações 

acerca das condições de saúde do recuperando Vilmar Pereira, 

encaminhando junto avaliação médica do recuperando, a ser realizada 

pelo médico da unidade prisional, bem como cópia integral do prontuário 

médico do mesmo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Geraldo F. Fidelis Neto

 Cod. Proc.: 360405 Nr: 23174-75.2013.811.0042

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR MARIO BARBOSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21617/O, FABRÍCIO COSTA TEIXEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:21274/O, FLÁVIA CONCEIÇÃO DA SILVA STABILITO 

ALBUÊS - OAB:4266/RO, KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - 

OAB:24463/O, LAURO GONÇALO DA COSTA - OAB:15.304, SILMARA 

ENORÉ DE MORAIS CORTEZ - OAB:19249/MT

 Vistos, etc;

Elaborado novo cálculo de pena vê-se que o penitente atingiu o requisito 

objetivo para progressão em 18/03/2018.

Desse modo, submeta o penitente à realização dos exames legais, com 

urgência.

Dê-se vistas às partes para manifestação acerca do cálculo.

Às providências.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 131484 Nr: 18976-68.2008.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANADIL DAMAZIO DA SILVA, VALDERSON 

OLIVEIRA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ALMEIDA FREITAS - 

OAB:

 EDITAL

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ANADIL DAMAZIO DA SILVA, Rg: 

0082361-9, Filiação: Pedro Damazio da Silva e Eunice Maria Conceição., 

data de nascimento: 04/02/1982, brasileiro(a), natural de Barão de 

Melgaço-MT, solteiro(a), auxiliar doméstica, Telefone 92586331. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO(A) ACUSADO(A) acima qualificado para que, 

no prazo de 03 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, I – Nomeio, apenas para este ato, a advogada 

Katia Valadares Silva OAB 23270/O para patrocinar a defesa da ré Anadil, 

a quem arbitro os honorários no valor de R$ 400,00 (Quatrocentos reais) a 

serem suportados pelo Estado de Mato Grosso.II – Declaro encerrada a 

instrução.III – Defiro o pedido das partes de apresentação de memoriais 

escritos, no prazo legal. O prazo deverá ser cumprido sucessivamente, 

devendo o advogado de Anadil ser intimado por mandado, caso 

permaneça novamente inerte na defesa de sua cliente após sua intimação 

eletrônica. Caso não apresente as alegações, venham-me conclusos os 

autos para nomeação de defensor e para encaminhamento de ofício para 

a OAB e para a aplicação de multa ao causídico, pela sua desidiosa 

atuação neste processo.IV – 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, Bianca Zanirato 

Serafim, digitei.

Cuiabá, 27 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.: 406794 Nr: 11387-78.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIONE ANDRADE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO 

MAGALHÃES DOS SANTOS - OAB:12.550

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 11387-78.2015.811.0042 (CÓDIGO: 406794)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: DIONE ANDRADE OLIVEIRA
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 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fl. 134) 

para o dia 03.04.2019, 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.

Intime-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, 27 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.: 442844 Nr: 19536-29.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICK ANDERSON DE CAMPOS DIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 19536-29.2016.811.0042 (CÓDIGO: 442844)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: PATRICK ANDERSON DE CAMPOS DIAS

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fl. 101) 

para o dia 04.04.2019, às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intime-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, 27 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.: 364738 Nr: 4491-53.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO DE MATOS GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON SANABRIA 

CARVALHO - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 4491-53.2014.811.0042 (CÓDIGO: 364738)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CRISTIANO DE MATOS GONZAGA

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fl. 134) 

para o dia 26.02.2019, 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.

Intime-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, 27 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.: 402092 Nr: 6391-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON BENEDITO RONDON DE MORAES, 

LUCIANO LOPES DA SILVA, DIRCEU DIAS DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENOQUE DA SILVA SAMPAIO - 

OAB:, MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - OAB:18.898/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 6391-37.2015.811.0042 (CÓDIGO: 402092)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: EMERSON BENEDITO RONDON DE MORAES

 LUCIANO LOPES DA SILVA

 DIRCEU DIAS DE PAULA

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fl. 164) 

para o dia 02.04.2019, às 16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato. Caso seja 

necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das testemunhas 

eventualmente residentes fora da Comarca.

Intimem-se os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 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.: 366152 Nr: 6046-08.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTYAN CLEVERSSON BERNI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA DE LOURDES RIBEIRO - 

OAB:11646/MT

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REVOGO a decisão anterior que designou audiência de 

instrução e julgamento nestes autos.

REDESIGNO a audiência designada à fl. 115 para o dia 14.11.2018 às 

16h00min.

Intimem-se as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e pela defesa, 

residentes nesta Comarca, para comparecerem ao ato.

 Caso seja necessário, expeça-se Carta Precatória para inquirição das 

testemunhas eventualmente residentes fora da Comarca.

Requisitem-se as testemunhas policiais.

Intimem-se os acusados, caso estejam presos, requisite-os.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se as defesas.

Intime-se eventual vítima existente no feito.

Ressalto ainda, que as partes deverão comparecer aptas para 

apresentação de alegações orais em audiência.

Cuiabá-MT, 27 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.: 168132 Nr: 15428-64.2010.811.0042
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 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISNEI PAULO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO OULICES 

DE OLIVEIRA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 15428-64.2010.811.0042 (CÓDIGO: 168132)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: FRANCISNEI PAULO DA SILVA

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fl. 186) 

para o dia 19.02.2019, 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.

Intime-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, 27 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.: 362677 Nr: 1886-37.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN GOMES DA SILVA, EDMILSON DA 

GUIA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON DA SILVA 

MARQUES - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REVOGO a decisão anterior que designou audiência de 

instrução e julgamento nestes autos.

REDESIGNO a audiência designada à fl. 95 para o dia 13.11.2018 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.

Requisitem-se as testemunhas policiais.

Intimem-se os acusados, caso estejam presos, requisite-os.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se as defesas.

Intime-se eventual vítima existente no feito.

Ressalto ainda, que as partes deverão comparecer aptas para 

apresentação de alegações orais em audiência.

Cuiabá-MT, 27 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.: 364792 Nr: 4552-11.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHAEL DIEGO DE OLIVEIRA, WELINTON 

FRANCISCO RIBEIRO, LUAN ALVES SANTOS, WILLIAM NERIS DO 

NASCIMENTO, RAFAEL FERNANDES FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAQUE LEVI BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REVOGO a decisão anterior que designou audiência de 

instrução e julgamento nestes autos.

Primeiramente, determino que dê-se baixa no nome do acusado RAFAEL 

FERNANDES FEITOSA, pois o mesmo teve extinta sua punibilidade pela 

morte.

REDESIGNO a audiência designada à fl. 255 para o dia 06.11.2018 às 

15h00min.

Intimem-se o acusado WILLIAN no endereço declinado à fl. 238. Intime-se 

o acusado WELINTON via edital.

Intimem-se pessoalmente a vítima e os acusados LUAN e WELINTON.

Requisitem-se as testemunhas policiais.

Expeça-se o necessário para audiência.

As partes deverão comparecer aptas para apresentação de alegações 

orais em audiência.

Cuiabá-MT, 27 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.: 430404 Nr: 6046-37.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FERNANDO PAES DE ARRUDA, JÚLIO 

CÉSAR MACHADO DE SOUZA FILGUEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ ANTONIO SARRAF 

NEVES - OAB:, TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - OAB:21606/O

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 6046-37.2016.811.0042 (CÓDIGO: 430404)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉUS: BRUNO FERNANDO PAES DE ARRUDA

 JÚLIO CÉSAR MACHADO DE SOUZA FIGUEIREDO

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fls. 

116/117) para o dia 13.02.2019, 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 os acusados, seu (s) advogado (s), caso existentes no feito, o 

Ministério Público e a Defensoria Pública, sendo esta última, se for o caso.

Se os réus estiverem presos, requisitem-se.

Ressalto que as partes deverão comparecer aptas para apresentação de 

alegações orais em audiência.

Às providências.

Cuiabá - MT, 27 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.: 388354 Nr: 20932-17.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO CHAGAS DE SOUZA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAUSTO ANDRÉ DA ROSA 

MIGUEIS - OAB:14.738-A

 Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REVOGO a decisão anterior que designou audiência de 

instrução e julgamento nestes autos.

REDESIGNO a audiência designada à fl. 202 para o dia 08.11.2018 às 

15h00min.

Expeça-se o necessário para audiência.

As partes deverão comparecer aptas para apresentação de alegações 

orais em audiência.

Cuiabá-MT, 27 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 446289 Nr: 23221-44.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAURO FABIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE NETO - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 23221-44.2016.811.0042 (CÓDIGO: 446289)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LAURO FABIANO GONÇALVES DE OLIVEIRA

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fls. 83/84) 

para o dia 21.03.2019, 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.

Intime-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, 27 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.: 449462 Nr: 26463-11.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLAVIO DIEGO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDINEIA KATIA BOSI - 

OAB:14981/MT

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 26463-11.2016.811.0042 (CÓDIGO: 449462)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: FLAVIO DIEGO MONTEIRO

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fl. 77) para 

o dia 27.02.2019, 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.

Intime-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, 27 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.: 388001 Nr: 24164-66.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO JOSÉ DE JESUS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABENUR AMURAMI DE 

SIQUEIRA - OAB:9107/MT

 Vistos,

 I – Defiro o pedido Ministerial e concedo vista dos autos no prazo de 48 

horas. Após, vistas a Defensoria no prazo de 48 horas.

II – Decreto a revelia do réu Rogério José de Jesus Silva, com fulcro no 

art. 367, in fine, do Código de Processo Penal.

III – Após, conclusos.

IV – Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 525921 Nr: 17865-97.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR BISPO DOS SANTOS JUNIOR, VITOR 

HUGO QUEIROZ DA SILVA, LEANDRO PIASECKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUSTAVO FERNANDES 

MELO - OAB:18188/MT

 Vistos,

 I – Homologo os pedidos de desistência nesta data.

II – Declaro encerrada a instrução.

III – Oficie-se ao juízo deprecado requisitando a devolução da carta 

precatória expedida nestes autos, devidamente cumprida, pois o processo 

é de réus presos.

IV – Com a juntada da precatória, digam as partes na fase do art. 402 do 

CPP e, na sendo requerido, que apresentem as derradeiras alegações.

V - Às providências.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se o presente termo de audiência 

que vai devidamente assinado.

 LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Juiz de Direito

 REINALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA FILHO

Promotor de Justiça

LUÍS FERNANDO LOPES NAVARRO

Defensor Público (Ademir e Leandro)

PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO

Advogado de defesa (Vitor)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 428946 Nr: 4426-87.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEYTON ALMEIDA PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MAGNO KNEIP ROSA 

- OAB:6960

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 4426-87.2016.811.0042 (CÓDIGO: 428946)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: CLEYTON ALMEIDA PRADO

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fl. 125) 

para o dia 12.02.2019, 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 os acusados, 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, 27 de setembro de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO
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 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidio Modesto da Silva Filho

 Cod. Proc.: 401728 Nr: 6003-37.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS MOISES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALLITA ROSA CRUZ DE 

ALMEIDA - OAB:

 AÇÃO PENAL PÚBLICA N.º 6003-37.2015.811.0042 (CÓDIGO: 401728)

 AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO

RÉU: LUCAS MOISES DE SOUZA

 Vistos etc.

 Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada anteriormente (fl. 106) 

para o dia 05.02.2019, 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 os acusados, 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, 27 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.: 456332 Nr: 33622-05.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHONATAN WELDER DA SILVA OLIVEIRA, 

MARCOS BARCELO CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alline Lopes de Jesus - 

OAB:21413/O, FERNANDA FERNANDES DE SOUZA - OAB:21595/O

 PROCESSO CRIME Nº 33622-05.2016.811.0042 (Código: 456332)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU(S): JHONATAN WELDER DA SILVA OLIVEIRA

 MARCOS BARCELO CORREA

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada nestes autos para o dia 

12.03.2019 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.

Requisitem-se as testemunhas policiais.

Intimem-se os acusados, caso estejam presos, requisite-os.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se as defesas.

Intime-se eventual vítima existente no feito.

Ressalto ainda, que as partes deverão comparecer aptas para 

apresentação de alegações orais em audiência.

Cuiabá-MT, 27 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.: 413796 Nr: 18708-67.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SILVA DA CRUZ, JOÃO CARLOS 

LEMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FERNANDO L NAVARRO - 

OAB:, LUÍS FERNANDO L. NAVARROS - OAB:

 PROCESSO CRIME Nº 18708-67.2015.811.0042 (Código: 413796)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU(S): RAFAEL SILVA DA CRUZ

 JOÃO CARLOS LEMES DA SILVA

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada nestes autos para o dia 

25.04.2019 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.

Requisitem-se as testemunhas policiais.

Intimem-se os acusados, caso estejam presos, requisite-os.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se as defesas.

Intime-se eventual vítima existente no feito.

Ressalto ainda, que as partes deverão comparecer aptas para 

apresentação de alegações orais em audiência.

Cuiabá-MT, 27 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.: 411963 Nr: 16763-45.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUAN DIEGO DOS SANTOS MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PINHEIRO 

HERNANDES - OAB:19124/MT

 PROCESSO CRIME Nº 16763-45.2015.811.0042 (Código: 411963)

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 RÉU(S): LUAN DIEGO DOS SANTOS MELO

Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação da pauta de audiências 

desta Vara, REDESIGNO a audiência designada nestes autos para o dia 

23.04.2019 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.

Requisitem-se as testemunhas policiais.

Intimem-se os acusados, caso estejam presos, requisite-os.

Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública.

Intimem-se as defesas.

Intime-se eventual vítima existente no feito.

Ressalto ainda, que as partes deverão comparecer aptas para 

apresentação de alegações orais em audiência.

Cuiabá-MT, 27 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.: 525564 Nr: 17509-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ GUILHERME MORAES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE NATALE - OAB:

 Vistos etc.

Recebo a denúncia em desfavor dos acusados LUIZ GUILHERME MORAES 

DA SILVA, pois presentes os requisitos do art. 41, do Código de Processo 

Penal.

Cite-se o acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, que serão contados a partir da audiência de proposta do 
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sursis processual para LUIZ GUILHERME MORAES DA SILVA, contudo 

este juízo não tem mais data disponível nos próximos cento e oitenta dias, 

exceto naqueles reservados para os processos de réus presos, bem 

como daqueles com prioridade, incluindo os constantes das Metas 

estabelecidas pelo CNJ.

Diante disso e ante a impossibilidade de lançamento de audiência para 

período posterior, no sistema Apolo, devido ao travamento estabelecido 

pela CGJ/MT, devolvo os presentes autos à Secretaria da Vara e 

determino sejam lá mantidos até a elaboração da nova pauta, fazendo-se 

a conclusão deles tão logo decorrido o prazo supracitado, para os fins 

cabíveis.

Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 25 de junho de 2018.

LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

 Juiz de Direito

5ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 408037 Nr: 12672-09.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR HUGO VALERIO SANTOS SILVA, 

ANDRÉ LUIZ NEVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, WELBER COSTA BAIMA - 

OAB:OAB 7.870

 Intimo o advogado do réu ANDRE LUIZ para comparecer na audiência 

designada para o dia 07/12/2018 às 15:30hrs na sala de audiências da 5ª 

Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 371722 Nr: 12423-92.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON CESAR AMARAL DA SILVA ou 

JEFFERSON CESAR AMARAL DA SILVA, GERALDO SANCHES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, VALDA MARIA GARCIA 

ALVES NÓBREGA - OAB:OAB/MS 17380

 Intimo a Advogada Dra. Valda M.G.A. Nobrega, OAB-MS n°17.380, 

constituída pelo acusado Geraldo Sanches, para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifeste o seu interesse na oitiva das vítimas Pablo Vicente, 

Iarema Vicente e Ivone Vicente, já que em audiência anterior a acusação e 

a defesa do acusado Jefferson desistiram de suas oitivas, consignando 

que a ausência de manifestação será interpretado como desistência. Caso 

não haja interesse na oitiva das vítimas acima nominadas ou não havendo 

manifestação nesse prazo, que manifeste se tem algum requerimento na 

fase do art. 402 do CPP.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Silvana Ferrer Arruda

 Cod. Proc.: 327167 Nr: 6858-21.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT

 Dessarte, sem mais delongas, diante de toda a documentação carreada 

acima mencionada, uma vez comprovada à morte do réu LEANDRO 

PEREIRA acolho a manifestação ministerial e JULGO EXTINTA SUA 

PUNIBILIDADE, o que faço com fulcro no art. 107, inciso I, do Código 

Penal.DETERMINO a imediata restituição de eventuais documentos 

pessoais e objetos, a quem de direito, desde comprovada sua 

propriedade. Para tal, intime-se pessoalmente; não sendo possível, por 

edital, fixando-se para ambas as hipóteses o prazo de 15 (quinze) dias. 

Tratando-se de veículos e não sendo intimado (seja porque foi inerte ao 

chamamento judicial ou pelo fato de não ter sido localizado, deverá o Sr. 

Gestor certificar-se de que o veículo não se encontra alienado (mediante 

buscas no site do Detran). Na hipótese de haver registro de restrição no 

veículo, o Sr. Gestor deverá providenciar para que a instituição financeira 

seja intimada pessoalmente para se manifestar sobre eventual direito 

sobre o bem; não sendo possível a intimação pessoal, por edital, no prazo 

de 15 (quinze) dias. Decorridos 90 (noventa) dias do decurso de prazo da 

intimação e não sendo reclamados os bens supramencionados, DECRETO 

a perda das coisas apreendidas em favor da União.Havendo fiança 

depositada nestes autos, aplico o disposto no art. 336, do Código de 

Processo Penal , bem como os itens 5.15.14, 5.15.14.1 e 5.15.14.2 da 

CNGC e DETERMINO que o valor recolhido seja restituído a quem de 

direito.Havendo a arma de fogo e munições apreendidas nos autos não 

mais interessam à persecução penal, nos termos do artigo 25 da Lei 

10.826/03, DETERMINO sejam as mesmas remetidas ao Comando do 

Exército da Região para doação a órgão de segurança pública ou 

destruição conforme o caso.Transitada em julgado, procedam-se às 

baixas e anotações necessárias quanto ao réu LEANDRO PEREIRA, 

inclusive no que toca a eventuais mandados em aberto provenientes 

destes autos.Cumpra-se. Às providências. Cuiabá/MT, 13 de julho de 

2018.SILVANA FERRER ARRUDA Juíza de Direito

8ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 320900 Nr: 20647-24.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE LINO GARCIA BURDIN, GEDSON CESAR 

SEIXAS GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PINTO LIBERATTI 

- OAB:5906, HELENO BOSCO SANTIAGO DE BARROS - OAB:6587/MT, 

ROBERTO ALMEIDA GIL - OAB:7154

 INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS NO 

PRAZO LEGAL.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 512718 Nr: 5402-26.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:3.878/AC

 INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS ANILTON GOMES RODRIGUES OAB/MT 

14.443 E NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO OAB/AC 3878, DA AUDIENCIA 

DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 17 DE 

OUTUBRO DE 2018, ÀS 14:00 HORAS

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Maria Rosi de Meira Borba

 Cod. Proc.: 456265 Nr: 33560-62.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCUS VINICIUS FRAGA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NEYMAN AUGUSTO 

MONTEIRO - OAB:

 INTIMAR O DR NEYMAN AUGUSTO MONTEIRO OAB/AC 3.878 E DR. 

ANILTON GOMES RODRIGUES OAB/MT 14.443, DA AUDIÊNCIA DE 

INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DO DIA 04 DE DEZEMBRO DE 2018 ÀS 13:30 

HORAS.

9ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 532083 Nr: 23832-26.2018.811.0042

 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): SUELI CONCEIÇÃO DA SILVA MORAES, DARCI 

MOULAZ KUNRATH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREY REVELES KIST - 

OAB:21506/O

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

para apresentação de defesa prévia da ré Sueli, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 530683 Nr: 22481-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Pedido de Busca e Apreensão Criminal->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: DDPDDERAE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO FERNANDES DE 

NORONHA ALEIXO - OAB:13766

 Impulsiono estes autos para abrir vistas ao(s) patrono(s) constituído(s) 

pelo prazo de 5 dias.

10ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 163221 Nr: 10541-37.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO FRANÇA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WESLEY ROBERT DE AMORIM 

- OAB:6610/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCIO FRANÇA DOS SANTOS, Cpf: 

03077846144, Rg: 1373926-3, Filiação: Marcos Benedito dos Santos e 

Laudelina Fernanda Gomes dos Santos, data de nascimento: 08/07/1979, 

brasileiro(a), natural de Rosário Oeste-MT, casado(a), piscineiro, Telefone 

92997233. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 499,78 (Quatrocentos e noventa e nove reais e 

setenta e oito centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do 

prazo do deste edital, sob pena de de ser cobrado como dívida ativa, nos 

termos do artigo 352, § 2º da CNGC.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA DE FÁTIMA 

CARDOSO SOTT, digitei.

Cuiabá, 03 de setembro de 2018

Ana Cláudia de Carvalho Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 404694 Nr: 9146-34.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR CESAR DA COSTA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELEN GOMES DE OLIVEIRA 

POPESCU - OAB:18554, SEBASTIÃO JESUINO DE OLIVEIRA - OAB:8137

 Intimação para o Dr. EDGAR FERREIRA DE SOUSA , OAB Nº 17664, 

devolver os autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão e demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 378106 Nr: 19661-65.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OZEIAS ANDRADE DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEISON GOMES DA SILVA - 

OAB:19605/O, MARIANA GOMES DE OLIVEIRA - OAB:15555

 Intimação para o Dr. GLEISON GOMES DA SILVA, OAB Nº 19605, 

devolver os autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão e demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 519197 Nr: 11368-67.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ALVES PEREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o Dr. IGOR FERREIRA LEITE , OAB Nº 20788, devolver os 

autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão e demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 521575 Nr: 13605-74.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o Dr. KEYTHISON MARCELO DE ARRUDA, OAB 18107, 

devolver os autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão e demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 77996 Nr: 15270-14.2007.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS MIRANDA VILELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO SALES DE FREITAS - 

OAB:7888

 Intimação para o Dr. MARCIO SALES DE FREITAS, OAB 7888, devolver os 

autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensãoe demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 117843 Nr: 4497-36.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHELLE DIEL BOTTINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALYRIO CARDOSO NETO - 

OAB:12340, BRUNO FRANÇA FERREIRA - OAB:19154/MT, MARIO 

OLIMPIO MEDEIROS NETO - OAB:12073/MT

 Intimação para o Dr. MARIO OLIMPIO MEDEIROS NETO , OAB Nº 12073, 

devolver os autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão e demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri
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 Cod. Proc.: 440404 Nr: 16964-03.2016.811.0042

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o Dr. ODAIR ANTONIO FRANCISCO, OAB Nº 22451, 

devolver os autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão e demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 355200 Nr: 16978-89.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VINICIUS ALBERTINI FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o Dr. RAFAEL MIRANDA SILVA LOUZICH, OAB Nº 19426, 

devolver os autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão e demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 371907 Nr: 12620-47.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO GARUTTI DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o Dr. RAFAEL WILLIAN BATISTA, OAB Nº 19793, devolver 

os autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão e demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 523697 Nr: 15681-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO PAULO ALCANTARA ORTEGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o Dr. VLADIMIR MARCIO YULE TORRES, OAB Nº13251, 

devolver os autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de 

busca e apreensão e demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 495367 Nr: 34615-14.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO FELIX DA SILVA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação para o Dr. WENDER SILVA ARAUJO, OAB Nº 16477, devolver 

os autos nesta Secretaria, no prazo de 24 horas, sob pena de busca e 

apreensão e demais penalidades previstas em lei.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 537086 Nr: 28662-35.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELIA CAROLINE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAAROUF FAHD MAAROUF - 

OAB:13.478 OAB/MS

 Precatória n.º 28662-35.2018 ( Id. 537086 )

Vistos.

R. Hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de inquirição da 

TESTEMUNHA para o dia 10/10/2018, às 15h:00min.

 Int. as testemunha.

 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, 28 de Agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 537089 Nr: 28665-87.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES FATIMA BORGES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Precatória n.º 28665-87.2018 ( Id. 537089 )

Vistos.

R. Hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de interrogatório 

do ACUSADO para o dia 10/10/2018, às 14h:00min.

 Int. o réu.

 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, 28 de Agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 537051 Nr: 28628-60.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAMIRES FATIMA BORGES FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11190

 Precatória n.º 28628-60.2018 ( Id. 537051 )

Vistos.

R. Hoje.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência de inquirição da 

VÍTIMA para o dia 10/10/2018, às 14h:30min.

 Int. a vítima.

 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, 28 de Agosto de 2018.

 Wladymir Perri

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 496449 Nr: 35637-10.2017.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL SEVERINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GALENO CHAVES DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 11.902B

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO

 Autos: 35637-10.2017.8.11.0042

 Parte autora: Ministério Público

 Parte ré: Rafael Severino da Silva

 Data e horário: 13 de agosto de 2018, às 15:50 horas

 PRESENTES

 Juiz de Direito: Dr. Gerardo Humberto Alves Silva Junior

 Promotor de Justiça: Dr. Marcos Regenold Fernandes
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 DELIBERAÇÕES

 I – Em decorrência do ofício de fl. 17 redesigno a audiência para o dia 

9.10.2018, às 14:15 horas.

II – Informe o juízo deprecante.

 III – Int.

Nada mais havendo a consignar foi lavrado o presente termo que vai 

assinado pelos presentes.

 Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Promotor de Justiça:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 526683 Nr: 18659-21.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIMION CIESLIK JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON HIDEO TACADA - 

OAB:7.456-B

 Autos n. 18659-21.2018.811.0042.

I. Designo o dia 09/10/2018, às 14 horas e 50 minutos, para audiência.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wladymir Perri

 Cod. Proc.: 316249 Nr: 15324-38.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEY CLEBER MORAES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKELINE FRANCO MORAES 

- OAB:19816/O, JOAO VIRGILIO DO NASCIMENTO SOBRINHO - 

OAB:3112/MT, LUZIA EUTIMIA DO NASCIMENTO - OAB:17992/MT

 Ação Penal nº 15324-38.2011 ( Id. 316249 )

 Visto

De início consigno, que deixei de abrir termo de audiência na presente 

data, tendo em vista a sua desnecessidade, visto que os atos consistiriam 

em “abrir” para sanear o feito, pois em que pese a celeridade pelo qual 

tentou dar o ilustre magistrado qual antecedeu estre signatário, entretanto, 

a verdade é uma só, foi de nenhuma valia, pois a grande maioria dos 

processos estão sendo necessários sanear.

Pois bem.

Considerando o petitório de fls. 122-5, não me resta senão redsignar 

audiência, o que faço para o dia 14.11.2018, às 14:00h.

Intimem as testemunhas, inclusive deprecando as residentes fora dos 

limites desta comarca.

Depreque o interrogatório do acusado, bem como para dar ciência da 

audiência supra designada.

 Cumpra.

Cuiabá, 27 de Setembro de 2018.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 526616 Nr: 18601-18.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FERNANDO DE LIMA MOREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO PEREIRA MALAQUIAS 

- OAB:OAB ES 14120

 Autos n. 18601-18.2018.811.0042.

I. Designo o dia 09/10/2018, às 15 horas e 40 minutos, para audiência.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 528091 Nr: 19964-40.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL NASCIMENTO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON CAMPOS DE AZEVEDO 

- OAB:OAB GO 37420

 Autos n. 19964-40.2018.811.0042.

I. Designo o dia 09/10/2018, às 15 horas e 00 minutos, para audiência.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 527530 Nr: 19464-71.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODAIR GARCIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÍNTA LAUREANO LEME - 

OAB:OABMT 6907-O

 Autos n. 19464-71.2018.811.0042.

I. Designo o dia 09/10/2018, às 14 horas e 20 minutos, para audiência.

II. Informe o juízo deprecante.

III. Int.

IV. Dê - se ciência ao Ministério Público.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2018.

Gerardo Humberto Alves Silva Junior

Juiz de Direito

11ª Vara Criminal - J. Militar

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 532418 Nr: 24166-60.2018.811.0042

 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: BRUNO LIMA LEITE PINTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUMBERTO AFONSO DEL NERY - 

OAB:6945/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios ao patrono do requerido, ficando estes 

arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 

85, §2º, incisos I a IV, do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa enquanto 

perdurar a sua impossibilidade em adimpli-la, conforme artigo 98, §3º, do 

CPC/2015.P. R. I.Em caso de eventual(is) recurso(s) de apelação da(s) 

parte(s), cumpra-se o disposto no art. 1.010, §§ 1° a 3°, do 

CPC/2015.Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações de estilo.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 534533 Nr: 26250-34.2018.811.0042

 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: CESAR CIRINO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 376 de 620



 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARDONIL MANOEL GONZALES 

JUNIOR - OAB:13945/OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na 

inicial. Por consequência, JULGO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

o presente feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/2015.CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem 

como honorários advocatícios ao patrono do requerido, os quais fixo em 

R$ 2.000,00 (dois Mil reais), em face do irrisório valor atribuído à demanda 

(art. 85, §8° do CPC).A exigibilidade das custas, despesas processuais e 

honorários advocatícios sucumbenciais ficarão suspensas, em face da 

gratuidade de justiça deferida, enquanto perdurar a sua impossibilidade em 

adimpli-la, conforme artigo 98, §3°, do CPC/2015.P. R. I.Em caso de 

eventual(is) recurso(s) de apelação da(s) parte(s), cumpra-se o disposto 

no art. 1.010, §§ 1° a 3°, do CPC/2015.Transitada em julgado esta 

sentença, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 310497 Nr: 8488-49.2011.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR ZEFERINO DA SILVA, EDEVAGNER 

TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT, DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL DE MATO 

GROSSO - OAB:, LAIS DE SOUZA OLIVEIRA - OAB:OAB/MT 20079

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a instrução desta ação penal não havia sido 

encerrada ainda, quando da publicação da decisão do STF no julgamento 

do HC 127900, ACOLHO o pedido aviado pela defesa às fls. 294/296, 

facultando também novo interrogatório do corréu.

Desta feita, DESIGNO sessão de interrogatórios dos réus para o dia 

10.12.2018, às 15 horas.

Intimem-se.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 370874 Nr: 11447-85.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da Parte Requerida para ciência da juntada de 

Ofício nº 885/2018 oriundo da Segunda Vara Criminal e Cível da Comarca 

de São José do Rio Claro – MT, em que foi distribuída Carta Precatória (n 

2247-42.2018.811.0033 – Cód. 81651) e designada audiência para o dia 

19/03/2019, às 13h15min para INQUIRIÇÃO DA TESTEMUNHA Elismar De 

Souza Castro, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 505902 Nr: 44892-89.2017.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON COSME E CARVALHO LOPEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS MOURA - 

OAB:16233

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na pessoa de seu advogado para ciência 

da juntada de malote digital (nº de Rastreabilidade 81120183687965) 

recebido da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, em que foi 

distribuída Carta Precatória (Cód. 333673) e designada audiência para o 

dia 25/10/2018, às 13h05min para inquirição da Testemunha David 

Gustavo Perinoto Sotti, para querendo, acompanhar o ato.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 511168 Nr: 3840-79.2018.811.0042

 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): GEOVA HENRIQUE TEIXEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 VISTOS ETC.

A defesa sai intimada para que, no prazo de 5 dias, arrole suas 

testemunhas, indicando de imediato os quesitos no caso de testemunha 

civil ou militar da reserva que resida em outra Comarca.

Caso haja testemunha de defesa civil ou militar da reserva residente em 

outra Comarca, depreque-se a sua oitiva.

Os presentes saem intimados.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 151245 Nr: 18769-35.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON SILVA CORREA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON SILVA CORREA - 

OAB:19246, MARCOS TÚLIO FERNANDES MELO - OAB:16.291

 Diante do exposto, por não vislumbrar obscuridade, contradição, omissão 

ou erro material no julgado, CONHEÇO dos embargos opostos e 

NEGO-LHES PROVIMENTO.Intimem-se.RECEBO a apelação interposta pela 

defesa às fls. 628/629.Conceda-se vista dos autos à defesa para 

apresentação das razões recursais, nos termos do artigo 531 do 

CPPM.Apresentadas as razões, abra-se vista para o Ministério Público 

para apresentar as contrarrazões.Após, remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observando a Sra. Gestora 

Judiciária as formalidades legais.Expeça-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 387595 Nr: 1671-27.2015.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID WEBERT BISPO ANCHIETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822/MT

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do réu na figura de seu ADVOGADO para, no 

prazo legal, se manifestar na fase do artigo 428 do CPPM - Alegações 

Finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 370874 Nr: 11447-85.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte ré na pessoa de seu ADVOGADO para 

ciência da audiência designada para o dia 22/10/2018, às 13h30min, a ser 
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realizada na 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, conforme juntada 

Ref: 94:

"Informação recebida da Terceira Vara da Comarca de Nova Mutum-MT, 

recebida via malote digital (nº de rastreabilidade 81120183670451) que foi 

designada audiência para o dia 22/10/2018, às 13:30hs, para inquirição da 

testemunha CESAR AUGUSTO KMIECIK, conforme Decisão proferida nos 

autos de Carta Precatória nº 1177-25.2018.811.0086, código 114767, em 

trâmite naquele juízo."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 465435 Nr: 5334-13.2017.811.0042

 AÇÃO: Incidente de Insanidade Mental (art. 156 do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDEVAGNER TOMAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARDONIL MANOEL GONZALEZ 

JUNIOR - OAB:13945/MT

 VISTOS ETC.

Analisando os autos, verifica-se que a perícia médica do réu foi marcada 

para o dia 2.10.2018 e informada pela POLITEC em 27.7.2017 (fl. 348), 

sendo a defesa intimada em 29.8.2017 (fl. 349).

Deste modo, infere-se descabida a pretensão da defesa de, em peça 

apresentada somente no dia 19.9.2018 (fls. 378/380), pouco antes da 

perícia, redesignar a o exame marcado, mormente porque a defesa e o réu 

tiveram mais de ano para procederem ao necessário para comparecimento 

ao ato.

Ademais, é consabida a dificuldade de obter a marcação e realização do 

exame pericial pelo Estado, o qual, em face da pouca quantidade de 

peritos, agenda com muita antecedência perícia para ser realizada há mais 

de ano adiante.

Assim, INDEFIRO os pedidos de remarcação da perícia aprazada, devendo 

a defesa e o réu procederem ao necessário para o comparecimento e 

realização da perícia na data aprazada.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 497340 Nr: 36476-35.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCKCINEY CANAVARROS MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANIA MIKAELLE GODOY 

MONTEIRO MATOS - OAB:22458/O, MARCIANO XAVIER DAS NEVES - 

OAB:11.190

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 26.3.2019, às 14h30min visando 

às oitivas das testemunhas arroladas pela defesa à fl. 1840, bem como o 

interrogatório do réu.

Expeça-se o necessário para a realização do ato designado.

Às providências.

 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.

Analisando as diligências requestadas pela defesa dos réus na fase do 

art. 427 do CPPM (fls. 718/721), observa-se que estão contempladas 

dentre as que foram anteriormente deferidas e determinadas por este 

Juízo na fase de inquérito, por representações veiculadas pela autoridade 

encarregada da investigação, nos autos códs. 524060 (cuja decisão está 

acostada às fls. 351/358) e 527063 (decisão registrada no dia 15.6.2018).

Desta feita, considerando que para o atendimento das diligências 

pleiteadas bastará o aporte dos resultados do que já foi anteriormente 

deferido e determinado por Juízo nos autos supramencionados, 

DETERMINO que sejam juntados aos autos desta ação penal os resultados 

das diligências já acolhidas, devendo para tanto:

1) ser desarquivado o feito cód. 524060 e trasladadas aos autos desta 

ação penal cópias dos resultados das diligências de busca e apreensão e 

da perícia oficial nos aparelhos apreendidos, bem como cópias dos 

resultados das quebras de sigilo constantes nos autos cód. 527063;

2) ser intimado o encarregado do inquérito para que, no prazo de 3 dias, 

encaminhe a este Juízo todas as repostas das diligências de quebra de 

sigilo determinadas nos autos cód. 527063, pois, conforme decisão, tais 

informações deveriam ser enviadas para o seu e-mail.

Com a intimação deverão ser encaminhadas cópias das decisões que 

determinaram a realização das diligências.

Juntados os documentos acima referidos, manifeste a defesa, no prazo 

de 3 dias, se houve alguma diligência pleiteada na peça de fls. 718/721 

que não foi atendida.

Superada a fase de diligências, cumpra-se o art. 428 do CPPM.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 349068 Nr: 10047-70.2013.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOI ADRIANO ALFONSO MORAIS, 

WEVERTON GONÇALVES DE DEUS, APARECIDO DONIZETE PIPI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE PACHER - 

OAB:14.421, DEBORA RODRIGUES MARCANTÔNIO - OAB:15.921, 

DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, 

GERALDO UMBELINO NETO - OAB:10.209, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190, RHAÍÇA DORILEO - OAB:18.985

 VISTOS ETC.

DESIGNO sessão de instrução para o dia 10.12.2018 às 13h30min, 

visando às oitivas das testemunhas arroladas pelas defesas às fls. 234, 

239 e 241, bem como os interrogatórios dos réus.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 144061 Nr: 11305-57.2009.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACINTO CÁCERES, HERMES DOS SANTOS 

FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA 

CRIMINAL DE MATO GROSSO - OAB:, DEFENSORIA PÚBLICA 

CRIMINAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 VISTOS ETC.

A defesa dos réus, na fase do artigo 427 do CPPM, requereu a) que se 

proceda a novo interrogatório dos acusados, em face no novo 

entendimento do STF, de que o interrogatório se dará ao final da instrução 

processual, b) reconsideração da decisão que decretou a revelia do réu 

Jacinto Cáceres e c) a juntada da carta precatória expedida à fl. 373 (fls. 

381/383).

No que concerne ao pedido de reconsideração da decisão que decretou a 

revelia do acusado Jacinto Cáceres, não comporta cabimento, já que as 

certidões de fls. 329 e 330, demonstram que ele mudou de endereço sem 

comunicar o juízo, não cabendo ao Judiciário realizar diligências para 

localizá-lo, quando frustradas as tentativas de intimação no endereço por 

ele fornecido, sendo um dever do réu manter o endereço atualizado 

perante o juízo.

Em relação ao pleito de novo interrogatório dos réus, tendo em vista o 

entendimento consolidado pelo STF no julgamento do HC 127900, em 
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3.8.2016, defiro-o e DESIGNO sessão de instrução para o dia 26.3.2019 

às 13h30min, visando o interrogatório dos acusados.

De outra feita, tendo em vista que a instrução não é interrompida pela 

expedição da carta precatória, de acordo com o art. 359 §1º do CPPM, 

tampouco o julgamento será adiado, indefinidamente, pelo não retorno da 

deprecada, aguarde-se a devolução da missiva expedida à fl. 373, que 

poderá ser juntada a qualquer tempo aos autos, conforme disposição 

contida no § 2º do mencionado artigo.

Expeça-se o necessário para a realização da sessão.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 519675 Nr: 11810-33.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME PEGO FERREIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS ETC.

Na decisão e acórdão de fls. 242/246, o Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso julgou improcedente o conflito de competência suscitado por este 

Juízo, firmando a competência da Justiça Militar para processamento da 

ação penal.

Desta feita, impõe-se o prosseguimento da persecução penal.

Assim, determino o processamento da demanda perante o JUÍZO 

SINGULAR, já que os fatos narrados na denúncia teriam sido perpetrados 

contra vítimas civis (art. 125, §5° da CF/88).

De outra feita, verificando-se o andamento da ação penal originária (cód. 

506446), em trâmite perante a Terceira Vara Criminal da Capital, da qual 

esta foi desmembrada, constata-se que foram realizadas tentativas de 

intimações das vítimas, que restaram inicialmente infrutíferas porque não 

foram encontradas no endereços referidos no inquérito.

Diante do exposto, antes de designar audiência, visando evitar a 

frustração de diligência com atraso do processo, manifeste-se o Ministério 

Público indicando endereço atualizado das testemunhas indicadas na 

denúncia.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Murilo Moura Mesquita

 Cod. Proc.: 370874 Nr: 11447-85.2014.811.0042

 AÇÃO: Processo Crime Militar (art. 34 e ss do CPPM)->MATÉRIA 

CRIMINAL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO 

MILITAR

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDEMIR DA SILVA RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ODORICO DORILEO 

ROSA JUNIOR - OAB:13822

 VISTOS ETC.

Tendo em vista que a expedição de missivas não suspende o andamento 

da ação penal, DESIGNO sessão de instrução para oitiva da testemunha 

de defesa CB PM Edgar Samuel de Oliveira Nascimento e interrogatório do 

réu SD PM Claudemir da Silva Ribeiro para o dia 25.3.2019, às 13h30min.

Intimem-se.

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.: 461151 Nr: 31106-46.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR SAVIO SANCHO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA PATRICIA 

SALGADO - OAB:13260/MT, JORGE JOSÉ NOGA - OAB:3830/MT

 Nos termos art.701, XVII da Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, impulsiono os 

presentes autos para: intimar a defesa para apresentar a resposta à 

acusação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 329125 Nr: 9106-57.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENIS DA CRUZ PANIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DR. LUCIANO GABILAN 

SANCHES - OAB/MT 17.255 - OAB:17.255, LUCIANO GABILAN 

SANCHES - OAB:17255/MT, MARCIO ROGERIO SANTANA - 

OAB:16220/MT

 Nos termos art.701, XVII e art. 1.386, §1º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar a defesa para manifestar 

sobre os documentos juntados e endereço atualizado do réu, no prazo de 

5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 159480 Nr: 6830-24.2010.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JONATHAN JONES RODRIGUES RABELO, 

RAFAEL AUGUSTO PINHEIRO DE OLIVEIRA, ANTONIONE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMIR RODRIGUES 

CARVALHO - OAB:10245/MT, DR. MIRO AGOSTINHO DAS NEVES - 

OAB/MT 12.818 - OAB:, ELIDIA PENHA GONÇALVES - OAB:2886-A, 

ODILZON DAS NEVES GRAUZ JÚNIOR - OAB:6836/MT

 Nos termos art.701, XVII e art. 1.386, §1º, da Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, 

impulsiono os presentes autos para: intimar a defesa para informar 

endereço atualizado do réu, no prazo de 5 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 507632 Nr: 453-56.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

NILO NASCIMENTO DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUILHERME DIAS DE MIRANDA, WALLISSON 

MAGNO DE ALMEIDA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELHO DA SILVA - 

OAB:14948/MT, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:14.247-OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANIBAL FELICIO GARCIA 

NETO - OAB:11443/MT, Belmiro Dias dos Santos Filho - 

OAB:19796/O, MARCELO FELICIO GARCIA - OAB:7297, NEYMAN 

AUGUSTO MONTEIRO - OAB:3.878/AC, REGINA DE OLIVEIRA 

DESSUNTE - OAB:24238/0

 Código 507632

 Vistos,

 Procedo o envio da resposta contida na solicitação de fls. 1572/1582 

referente ao pedido de informações pertinentes ao Habeas Corpus n° 

1011082-04.2018.8.11.0000-MT, conforme comprovante de remessa 

anexo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Cuiabá/MT, 28 de setembro de 2018.

 Flávio Miraglia Fernandes

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Flávio Miraglia Fernandes

 Cod. Proc.: 459325 Nr: 36763-32.2016.811.0042

 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): HIGOR LELIS BONFIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...). Assim sendo, designo o dia 28/11/2018, às 14h00min, 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..Por certo, quando da decretação da 

preventiva, havia motivos para tal, dispondo ainda o art. 316 do CPP que, o 

juiz poderá revogar a prisão preventiva quando observar que os motivos 

que foram abordados para o decreto preventivo não se fazem mais 

presentes.Isto posto, em virtude da ausência de periculum libertatis, 

revogo prisão preventiva de Higor Lelis Bonfim e determino que se expeça 

contramandado com urgência, encaminhando-o ao órgão 

competente.Intimem-se a parte requerida e sua Advogada.

13ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Renata do Carmo Evaristo

 Cod. Proc.: 467619 Nr: 7512-32.2017.811.0042

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FILIPE ROQUE MARCELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: carolina galvao peres - 

OAB:18428/B, GUERIQUE BARALDI - OAB:25758/O, JOSINEIA 

SANABRIA ORTIZ PRADO -UNIC II - OAB:9.822, MANASSÉS DA SILVA 

SANTOS - OAB:

 Vistos, etc.Considerando que em virtude da convocação do Dr. Francisco 

Alexandre Ferreira Mendes Neto para atuar em 2ª instância, passando a 

integrar a 2ª Câmara Criminal do E. TJ/MT, passei a responder a partir do 

dia 16/08/2018 pela 13ª Vara Criminal cumulativamente com a 9ª Vara 

Criminal, da qual sou Juíza Titular, e considerando que as audiências 

designadas para o dia 28/08/2018 coincidiram com os horários de outras 

audiências previamente marcadas na 9ª Vara Criminal, e por se tratarem 

de processo que envolve réu solto, REDESIGNO o ato agendado nestes 

autos para o dia 21/11/2018, às 15:10 horas.Para tanto, intimem-se todos, 

dando-se ciência ao Ministério Público e à Defesa.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se.

14ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 507708 Nr: 534-05.2018.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA PEDROSO DA SILVA HARTZCOZF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARCILIO DONEGA - 

OAB:71.241/SP, MICHELLE ALVES DONEGA - OAB:7467

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:15 DIAS

Intimando:Réu(s): Maria Pedroso da Silva Hartzcozf, Cpf: 22499245115, 

Rg: 21080518 SSP MT Filiação: João Pedrosa da Silva e Teodora Pedrosa 

da Silva, data de nascimento: 13/01/1959, brasileiro(a), natural de -MA, 

casado(a), pensionista, Endereço: Linha 01, Qd 03, Chacara 12 (Sítio N. 

12-B), Bairro: Cinturão Verde/ Pedra 90, Cidade: Cuiabá-MT

Finalidade:Para que tome ciência da data da audiência designada para o 

dia 24/01/2019 às 16h20min.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos.

Posto isso, defiro a produção antecipada da prova consistente nos 

depoimentos das vítimas, que será realizado com observâncias das 

disposições do art. 12 da Lei nº 11.431/2017.

Designo o dia 24/01/2019, às 16h20min, para a realização do ato.

Considerando que a acusada foi citada por edital, deverá ela ser intimada 

também pela via editalícia acerca da audiência ora designada.

Para patrocinar a defesa da ré na referida solenidade, nomeio a 

Defensoria Pública deste Estado, que deverá ser devidamente intimada.

Intimem-se as vítimas, que deverão se fazer presente, acompanhadas dos 

representantes legais, com pelo menos 30 (trinta minutos) de 

antecedência.

Comunique-se à equipe multidisciplinar dando-lhe vista dos autos e dê-se 

ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 331348 Nr: 11701-29.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190, Dr. Fernando Márcio Marques de Sales - 

OAB/MT 17.167 - OAB:, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar os advogados de defesa, 

MARCIANO XAVIER DAS NEVES OAB/MT 11.190, FERNANDO MÁRCIO 

MARQUES DE SALES OAB/MT 17.167 e JOSE KROMINSKI OAB/MT 10.896, 

para que apresentem as alegações finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 333262 Nr: 13844-88.2012.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JLADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DE MORAES BORGES - 

OAB:12430/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, ALINE DE 

MORAES BORGES OAB/MT 12.430, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jurandir Florêncio de Castilho Júnior

 Cod. Proc.: 319830 Nr: 19512-74.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBES, MVBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEDNEI LIBÓRIO FELICIANO - 

OAB:7527/MT

 Nos termos da Legislação vigente e provimento 52/2007 – CGJ impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar o advogado de defesa, CLEDNEI 

LIBÓRIO FELICIANO OAB/MT 7.527, para que apresente as alegações 

finais no prazo de 05 (cinco) dias.

Vara Especializada Contra o Crime Organizado, os 

Crimes Contra a Ordem Tributária e Econômica e os 

Crimes Contra a Administração Pública

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 137167 Nr: 7689-74.2009.811.0042

 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): FLESMANN JUSTINIANO CARDOSO, ERLON 

RODRIGUES PEREIRA, DARIJARBAS DE LIMA ALBUQUERQUE, HELBERT 

DE FRANÇA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B, ARDONIL M. GONZALES JUNIOR - OAB:13945, ARDONIL 

MANOEL GONZALEZ JUNIOR - OAB:13945/MT, FABIANO ALVES 

ZANARDO - OAB:12770, JOSE KROMINSKI - OAB:10.896, LUCAS 

OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - OAB:12027, MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:11.190/MT, RICARDO DA SILVA MONTEIRO - OAB:3.301

 INTIMAR os advogados constituídos nos autos para tomar ciência do 

Retorno dos Autos do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

 Cod. Proc.: 72590 Nr: 6303-48.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANSEMO OLIVEIRA DE LIMA, MARELY LEBRE 

ROSA, MARCO AURÉLIO ARAÚJO, JONY GONÇALVES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT, FÁBIO LUIS GRIGGI 

PEDROSA - OAB:5022, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6755/MT, 

TADEU TREVISAN BUENO - OAB:6212

 AÇÃO PENAL n°. 6303-48.2005.811.0042 - Cód: 72590

Ré: Leda Regina Moraes Rodrigues, Carlos Marino Soares Silva, Jairo 

Carlos de Oliveira, Eliete Maria Dias Ferreira Modesto, Joaquim Gonçalves 

Monteiro, Ansemo Oliveira de Lima, Marely Lebre Rosa, Jony Gonçalves 

de Oliveira, Marco Aurélio Araújo.

 Vistos, etc.

 Compulsando detidamente os autos, denota-se que a presente ação 

penal, após o julgamento dos recursos interpostos, retornou do E. Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Assim sendo, dê-se ciência às partes do retorno dos autos e cumpra-se 

o acórdão proferido nos autos.

 Por fim, procedidas às comunicações de praxe, arquive-se com as baixas 

de estilo.

 Às providências.

 Int. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 17 de julho de 2018.

Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 70898 Nr: 4778-31.2005.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GUERINO VOLPATO, FRANCISCO 

DE ASSIS RABELO NETO, JOÃO ARCANJO RIBEIRO, JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA, LUIZ EUGENIO DE GODOY, JOEL QUIRINO PEREIRA, NASSER 

OKDE, GUILHERME DA COSTA GARCIA, JURACY BRITO, NILSON 

ROBERTO TEIXEIRA, NIVALDO DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR FRANCISCO DE 

CARVALHO - OAB:2292, ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA - 

OAB:5768, Amir Saul Amiden - OAB:20927/O, FERNANDA SILVA 

FERREIRA - OAB:19.770, GIÓRGIO AGUIAR DA SILVA - OAB:14600/MT, 

IVO MARCELO SPÍNOLA DA ROSA - OAB:13.731, JORGE ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700, JULIANO FABRÍCIO DE SOUZA - OAB:5480/MT, 

MARIO RIBEIRO DE SÁ - OAB:2521, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - 

OAB:4659, PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - OAB:4659/MT, PAULO 

HUMBERTO BUDOIA - OAB:9906, Roberto Dias de Campos - 

OAB:2850-A, RODRIGO LEITE DA COSTA - OAB:20362/O, TOMÁS 

ROBERTO NOGUEIRA - OAB:4464-A, WEUDYS CAMPOS FURTADO - 

OAB:14.700/MT, ZAID ARBID - OAB:1.822 A

 ISSO POSTO, JULGO EXTINTO o processo por falta do interesse de agir, 

em face dos acusados CRISTIANO GUERINO VOLPATO, FRANCISCO DE 

ASSIS RABELO NETO VOLPATO, JOEL QUIRINO PEREIRA, JOSÉ QUIRINO 

PEREIRA, LUIZ EUGÊNIO DE GODOY, NASSER OKDE, NIVALDO DE 

ARAÚJO, GUILHERME DA COSTA GARCIA, JURACY BRITO, todos pela 

prática dos crimes descritos no ART. 288, ART, 312 C/C ART. 327, §2º, 

DO CP e art. 1º, inciso V, c/c inciso II, da lei 9.613/98; e JOÃO ARCANJO 

RIBEIRO e NILSON ROBERTO TEIXEIRA pelo crime descrito no art. 1º, 

inciso V, c/c inciso II, da lei 9.613/98.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Após o transito em julgado, arquive-se.Cuiabá, 23 de agosto 

de 2018.Marcos Faleiros da SilvaJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marcos Faleiros da Silva

 Cod. Proc.: 312338 Nr: 10692-66.2011.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE 

SILVA CAMARGO, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, ULYSSES REINERS 

CARVALHO, HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, ÁTILA PEDROSO DE 

JESUS, MARCOS DAVID ANDRADE, LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDA 

ASKAR, ÍTALO GRIGGI FILHO, HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA LAURA CORREIA 

LINDORFER - OAB:25.552/O, Bárbara Leonor Bezerra - OAB:18.508, 

DEFENSORIA PUBLICA CRIMINAL - OAB:, DIEGO GOMES DA SILVA 

LESSI - OAB:15159, HUENDEL ROLIM WENDER - OAB:10858/MT, JORGE 

AURELIO ZAMAR TAQUES-OAB/MT 4700 - OAB:4700, MARCELA 

SILVA ABDALLA - OAB:22712/O, MARCOS DAVID ANDRADE - 

OAB:11656/MT, ULISSES RABANEDA DOS SANTOS - OAB:8.948-O/MT

 Autos n.º 10692-66.2011.811.0042 - ID. 312338

Ação Penal Pública Incondicionada

Réu(s): Lutero Ponce de Arruda e outros.

 PROCESSO INCLUÍDO NA META 2/CNJ – COM RECOMENDAÇÃO DA CGJ

SENTENÇA

O Ministério Público Estadual ofereceu, em 07/07/2011, denúncia contra 

LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, ULYSSES 

REINERS CARVALHO, HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, ÁTILA PEDRO 

DE JESUS, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, HÉLIO UDSON OLIVEIRA 

RAMOS, MARCOS DAVI ANDRADE, ÍTALO GRIGGI FILHO E LEANDRO 

HENRIQUE DE ARRUDA ASKAR, todos qualificados nos autos, pela prática 

do delito tipificado pelo artigo 312, caput, do Código Penal (por 23 vezes).

Narra a denúncia, em síntese, que o citado Inquérito Policial foi instaurado 

em 26/02/2010 a partir de provocação ministerial, com o fito de 

complementar apuração realizada por intermédio do Inquérito Policial n°. 

060/2009 (Depol), que deu origem a denúncia já ofertada, frente à 

constatação de indícios de irregularidade em outras contratações, 

realizadas nos exercícios de 2007 e 2008, que não haviam sido 

investigadas pelo apontado inquérito policial.

Ressalta que a investigação demonstrou que os DENUNCIANDOS, agindo 

por intermédio da QUADRILHA já denunciada, promoveram o DESVIO DA 

RECEITA PÚBLICA, no período de julho a setembro /2007 e dezembro de 

2007 e janeiro a julho/2008; agosto a setembro/2008 e dezembro/2008 na 

monta de R$ 204.958,22 (duzentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e 

oito reais e vinte e dois centavos), sendo que SE APROPRIARAM de R$ 

199.218,22 (cento e noventa e nove mil, duzentos e dezoito reais e vinte e 

dois centavos), mediante a SIMULAÇÃO de COMPRAS e CONTRATAÇÕES 

de SERVIÇOS pelo PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, cujos pagamentos 

eram embolsados pelos agentes criminosos.

 Revelou que a referida quadrilha havia se instalado na Câmara Municipal 

de Cuiabá, cujos membros atuaram de forma polivalente e coordenada, 

todos focados em obter vantagem ilícita em prejuízo do erário municipal.

 Nesse sentido, ficou caracterizada também a participação dos 

DENUNCIANDOS descritos a seguir, os quais tinham atividades 

pré-ordenadas, a saber: ANA MARIA ALVES DAS NEVES, HÉLIO UDSON 

OLIVEIRA RAMOS, MARCOS DAVID ANDRADE, ÍTALO GRIGGI, LUIZ 

ENRIQUE, ULYSSES REINERS, HIRAM MONTEIRO que arregimentavam 

empresários para participar das supostas contratações, ULYSSES, ANA 

MARIA, HÉLIO, MARCOS e ÍTALO fabricavam fornecimentos e serviços 

prestados a CM e LUIZ ENRIQUE, HIRAM, HÉLIO, MARCOS, ÍTALO e ANA 

MARIA arrecadavam os valores desviados em prol da quadrilha, sendo 

certo que HÉLIO e MARCOS ainda montavam os certames.

Informa que o réu HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO foi nomeado por seu 

tio LUTERO PONCE para ocupar o cargo de SECRETÁRIO GERAL, no 

biênio de 2007 e 2008, no interesse da QUADRILHA cabendo-lhe atestar o 

recebimento (de fato inexistente) das mercadorias e serviços contratados, 

os quais na verdade, sequer eram entregues, salientando que tal tarefa 
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também era dividida com os réus LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDA 

AXKAR e ÁTILA PEDROSO DE JESUS.

Conforme procedimento da Casa, o pagamento pelo fornecimento 

fraudulento (inexistente) era realizado por intermédio de cheques nominais 

e, após ser creditado na conta do favorecido, parte do valor era entregue 

pelos empresários aos criminosos, sendo o recolhimento do valor 

desviado realizado pelos réus Ítalo, Luiz Enrique, Hiram, Hélio Udson, 

Marcos David e Ana Maria.

Narra, que foi apurado que para ocultar o DESVIO e APROPRIAÇÃO dessa 

verba pública, foi SIMULADA (totalmente) a realização de 04 (quatro) 

AQUISIÇÕES e CONTRATAÇÕES de SERVIÇOS, sendo 01 (uma) 

formalizada na modalidade CARTA CONVITE e 03 (três) em processos de 

COMPRAS DIRETAS, emprestando aparência de conduta regular e legal 

por parte dos gestores daquela CASA de LEIS.

Sustenta que as empresas RODRIGO D. L. DE SOUZA E CIA LTDA, JM 

VITÓRIA VENTILADORES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL e 

os trabalhadores autônomos MANOEL DE ARRUDA e DENNIS GIUFRE 

FERREIRA LOPES foram utilizados para simular os serviços ou 

fornecimentos, demonstrando que os serviços e compras pagos, não 

passaram de mero embuste para ocultar o DESVIO de RECEITA PÚBLICA, 

realizada pela quadrilha que mediante pagamentos realizados desviou o 

valor de R$204.958,22 e se apropriou da quantia de R$199.218,22.

Encerra a peça acusatória requerendo a notificação dos denunciados 

para apresentarem defesa preliminar, o recebimento da denúncia, assim 

como a determinação das citações dos denunciados para responderem à 

acusação e demais termos da ação penal, as oitivas das testemunhas 

arroladas e, por fim, a condenação nas sanções previstas no dispositivo 

elencado na exordial.

A denúncia veio acompanhada do rol de testemunha e dos documentos 

que compunham o inquérito policial nº 012/2010 (fls. 02/43).

 Em 02/08/2011 a denúncia foi recebida (fls. 44/45).

 Os acusados foram citados: HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS (fls. 56), 

HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO (fls. 63), ÍTALO GRIGGI FILHO (fls. 

64), ULYSSES REINERS CARVALHO (fls. 67), LUTERO PONCE DE 

ARRUDA (fls. 86), ANA MARIA ALVES DAS NEVES (fls. 86), LEANDRO 

HENRIQUE DE ARRUDA ASKAR (fls. 86), LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO 

(fls. 90), ÁTILA PEDROSO DE JESUS (fls. 90) e MARCOS DAVID 

ANDRADE (fls. 90).

 O acusado LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDA AXKAR protocolou defesa 

prévia, ocasião em que refutou todas as acusações lançadas pelo 

Parquet, deixando para rebatê-las pormenorizadamente quando da 

apresentação das alegações finais (fls. 59/60).

 A defesa de HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS apresentou resposta 

escrita, aduzindo, em sede de preliminares, a nulidade do recebimento da 

denúncia e falta de justa causa para a ação penal. Com relação ao mérito, 

se reservou ao direito de manifestar-se por ocasião dos debates (fls. 

68/76).

 A defesa dos acusados ULYSSES REINERS CARVALHO, LUTERO PONCE 

DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, HIRAM MONTEIRO DA 

SILVA FILHO, ÁTILA PEDROSO DE JESUS, ANA MARIA ALVES DAS 

NEVES, ÍTALO GRIGGI FILHO e LEANDRO HENRIQUE DE ASKAR, 

protocolaram defesa prévia deixando para rebater pormenorizadamente o 

mérito das acusações nas alegações finais (fls. 92/94).

 O acusado MARCOS DAVID ANDRADE apresentou resposta à acusação, 

alegando, em sede de preliminares, nulidade do recebimento da denúncia, 

falta de justa causa para a ação penal e falta de individualização das 

condutas que lhe foram imputadas. No mérito, discordou de todos os 

termos da denúncia, deixando para se manifestar por ocasião dos 

debates (fls. 108/121).

Em decisão proferida em 02/08/2012 foram analisadas as respostas à 

acusação apresentadas, ocasião que foram refutadas todas as 

preliminares apresentadas pelos acusados, remetendo-se, por 

conseguinte, o feito à instrução com a designação de audiência para a 

oitiva das testemunhas e interrogatório dos réus (fls. 123/127).

 No decorrer da instrução processual foi declarada a revelia dos 

acusados ÁTILA PEDROSO DE JESUS, LEANDRO ARRUDA ASKAR (fls. 

156/156-v) e LUTERO PONCE DE ARRUDA (fls. 283/286).

Foram inquiridas as testemunhas: FERNANDO AUGUSTO DE MELO ALVES 

(fls. 191), LUIZ FERNANDO REINERS (fls. 192), CLENIO PAES LANDIM 

FERREIRA (fls. 194), NIVALDO CORREA DUARTE (fls. 195), RUBENS 

ANTUNES BELÉM FILHO (fls. 196), RODRIGO DJALMA LOUZADA DE 

SOUZA (fls. 197) E MANOEL DE ARRUDA (fls. 198), HUGO HENRIQUE DE 

MOURA REINERS, NELSON LUIZ DE AMORIM FILHO (fls. 226/229), PEDRO 

CIRÍACO DA SILVA FILHO, MARCO ANTÔNIO DE FREITAS PINHEIRO (fls. 

283/286) e CLÁUDIO HUMBERTO CRAVEIRO DE SÁ (fls. 345/355), 

desistindo as partes das demais testemunhas arroladas.

 A defesa do acusado HÉLIO UDSON RAMOS requereu que ele fosse 

interrogado nessa data, assim como sua que a sua dispensa nos demais 

atos a serem realizados, o que foi deferido (fls. 325/327). Os réus 

MARCOS DAVI ANDRADE, LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE 

SILVA CAMARGO, ULYSSES REINERS CARVALHO, ÁTILA PEDROSO DE 

JESUS, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, ÍTALO GRIGI FILHO e LEANDRO 

HENRIQUE DE ARRUDA ASKAR (fls. 345/355) e HIRAM MONTEIRO DA 

SILVA FILHO (fls. 362/364) foram interrogados.

 O Ministério Público e as defesas dos réus LUTERO PONCE DE ARRUDA, 

LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, ULISSES REINERS CARVALHO, HIRAM 

MONTEIRO, ÁTILA PEDROSO, ANA MARIA ALVES, ÍTALO GRIGGI E 

LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDA, declararam que não tinham diligências 

complementares para a requerer, sendo determinada a intimação das 

demais defesas para manifestarem na fase do artigo 402 do Código de 

Processo Penal e, ainda, concedido o prazo de 15 dias para as partes 

apresentarem memoriais finais (fls. 362/364).

O Ministério Público apresentou memoriais finais requerendo a 

condenação dos acusados LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE 

SILVA CAMARGO, ULYSSES REINERES CARVALHO, HIRAM MONTEIRO 

DA SILVA FILHO, ÍTALO GRIGGI FILHO e LEANDRO HENRIQUE DE 

ARRUDA AXKAR, nas penas previstas no artigo 312 c/c 69, ambos do 

Código Penal, por 23 vezes. Requereu, ainda, a absolvição dos 

denunciados ÁTILA PEDROSO DE JESUS, ANA MARIA ALVES DAS 

NEVES, HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS E MARCOS DAVID ANDRADE, 

destacando, para tanto, falta de prova da autoria delitiva (fls. 369/384).

 A defesa de HÉLIO UDSON OLIVEIRA apresentou memoriais finais 

alegando não haver provas para a condenação, requerendo sua 

absolvição com fundamento no artigo 386, inciso V, do Código de 

Processo Penal (fls. 386/390).

 A defesa dos acusados HIRAN MONTEIRO DA SILVA FILHO, ÁTILA 

PEDROSO DE JESUS, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, LUTERO PONCE 

DE ARRUDA, LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDA AXKAR, ULYSSES 

REINERS CARVALHO, ÍTALO GRIGGI FILHO E LUIZ ENRIQUE SILVA 

CAMARGO, apresentou memoriais, ocasião em que (fls. 416/427):

 - Em relação a HIRAN MONTEIRO DA SILVA pugnou pelo reconhecimento 

da prescrição da pretensão punitiva em face de HIRAN MONTEIRO DA 

SILVA FILHO, com fundamento no artigo 109, IV, c/c 115 e 119 do CP e, 

subsidiariamente, requereu a absolvição do acusado com fulcro no artigo 

386, V, do Código de Processo Penal;

 - Em relação ao acusados ÁTILA PEDROSO DE JESUS E ANA MARIA 

ALVES DAS NEVES, requereu a absolvição com fundamento no artigo 

386, V do CPP.

 - Em face do acusado LUTERO PONCE DE ARRUDA, requereu, também a 

absolvição com fundamento no artigo 386, V e VII do CPP, e, 

subsidiariamente, pugnou pela desclassificação do delito para que o réu 

fosse condenado como incurso no crime de peculato culposo, e por 

conseguinte, que fosse reconhecida a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva, nos termos dos artigos 107, IV c/c 109, VI, do CP.

 - Em relação aos acusados LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDA AXKAR e 

ITALO GRIGGI FILHO pugnou pela absolvição com fundamento no artigo 

386, V e VII do CPP.

 - Em relação ao acusado ULYSSES REINERS CARVALHO, requereu, 

absolvição com fulcro no que dispõe o artigo 386 V e VII do CPP, e, 

subsidiariamente, pugnou pela desclassificação dos fatos que lhe foram 

imputados para o crime previsto no artigo 93 da Lei 8.666/93.

 - Em relação ao acusado LUIZ HENRIQUE SILVA CAMARGO, requereu a 

absolvição do com fundamento no artigo 386, II, IV, V e VII, do CPP.

 A Defensoria Pública apresentou memoriais finais em favor de MARCOS 

DAVID ANDRADE requerendo a improcedência da denúncia, 

absolvendo-se o acusado em razão de não existir prova de que foi o autor 

dos fatos que lhe foram imputados (fls. 460/462).

 É o relatório do necessário.

Decido.

Pretende-se através da presente ação penal atribuir aos acusados 

LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, HIRAM 

MONTEIRO DA SILVA FILHO, ÁTILA PEDROSO DE JESUS, ANA MARIA 

ALVES DAS NEVES, HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS, MARCOS DAVID 

ANDRADE, ÍTALO GRIGGI FILHO e LEANDRO DE ARRUDA AXKAR, já 
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qualificados nos autos, a prática do crime de peculato, tipificado no artigo 

312, caput, do Código Penal (por vinte e três vezes).

I - DA PRESCRIÇÃO.

A defesa do acusado HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, pugnou pelo 

reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, 

consubstanciando o pedido no fato de o réu já possuir mais de 70 

(setenta) anos de idade.

 O art. 109 do Código Penal preceitua que a prescrição, enquanto não 

transitada em julgado a sentença definitiva, regula-se pela pena máxima 

em abstrato cominada para o crime.

O crime tipificado no artigo 312 do Código Penal possui pena máxima in 

abstrato de 12 (doze) anos de reclusão, o que, a teor do que dispõe o 

artigo 109, II, do Código Penal, prescreve em 16 (dezesseis) anos.

De acordo com o que se infere dos autos, a denúncia foi recebida na data 

de 02/08/2011 (fls. fls. 123/127), de modo que até a presente data 

transcorreu pouco mais de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses, ou seja, 

prazo inferior ao legalmente previsto para a ocorrência da prescrição.

 Assim, mesmo se reduzido à metade, não seria possível reconhecer a 

perda da pretensão punitiva estatal, uma vez que só se daria se, após o 

recebimento da denúncia, tivesse decorrido o lapso temporal de 08 (oito) 

anos.

 Assim, sem mais delongas, REJEITO a preliminar suscitada pela defesa do 

acusado HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO.

 II - DO MÉRITO.

Inicialmente, como bem ponderado pelo Ministério Público em suas 

derradeiras alegações, os acusados ÁTILA PEDROSO DE JESUS, ANA 

MARIA ALVES DAS NEVES, HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS e MARCOS 

DAVID ANDRADE merecem ser absolvidos das acusações que lhes foram 

imputadas na inicial.

Narra à peça acusatória que os acusados ANA MARIA ALVES DAS 

NEVES, HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS, MARCOS DAVID ANDRADE 

eram os responsáveis por arregimentar empresários para participarem 

das simulações e arrecadavam os valores desviados.

 Relata, ainda, que ATILA PEDROSO DE JESUS era o responsável pela 

simulação do recebimento dos produtos, bem como tinha a função de 

atestar notas fiscais e a realização do controle interno da câmara 

municipal, bem como que cabia a HÉLIO UDSON e MARCOS DAVID 

ANDRADE a função de montagem dos certames.

 Diante do conjunto probatório produzido tanto na fase inquisitorial quanto 

na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, verifico 

que não há nos autos provas suficientes que tais acusados faziam parte 

do esquema de simulação de processos licitatórios que tinha como 

objetivo o desvio e a apropriação de verbas públicas do município.

Em juízo, as testemunhas foram uníssonas ao informarem que não 

conheceram os referidos acusados e/ou que estavam agindo em conluio 

com os demais.

 Os empresários, FERNANDO AUGUSTO DE MELO ALVES, LUIZ 

FERNANDO REINERS, RODRIGO DJALMA LOUZADA DE SOUZA, MANOEL 

DE ARRUDA, HUGO HENRIQUE DE MOURA REINRS e NELSON LUIZ DE 

AMORIM FILHO, ouvidos durante a audiência de instrução e julgamento, 

disseram não conhecer nenhum dos referidos acusados. Da mesma 

forma, os servidores da câmara RUBENS ANTUNES BELÉM FILHO, CLÊNIO 

PAES LANDIM e NIVALDO CORREA DUARTE nada relataram a respeito 

dos acusados.

 Assim, não há prova suficiente para atribuir aos acusados ÁTILA 

PEDROSO DE JESUS, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, HÉLIO UDSON 

OLIVEIRA RAMOS e MARCOS DAVID ANDRADE a participação efetiva nos 

fatos narrados na denúncia, de modo que deverão ser absolvidos.

 Na mesma esteira, verifico que embora o Ministério Público, em suas 

alegações finais, tenha postulado pela condenação do acusado LEANDRO 

HENRIQUE DE ARRUDA AXKAR, verifico que não existem provas nos 

autos de que tenha desviado e apropriado de dinheiro público através de 

simulações de processos licitatórios, tampouco que atestava falsamente o 

recebimento de produtos e serviços que não foram entregues.

 Nesse sentido, verifico que a testemunha PEDRO CIRÍACO DA SILVA 

FILHO (CD/DVD fls. 286), quando ouvido em juízo informou que era função 

de HIRAM MONTEIRO atestar e checar as mercadorias que chegavam, e 

que a sua e do LEANDRO era de receber as mercadorias. Vejamos:

“(04:49) MP: O senhor em algum período lá na câmara trabalhou com o 

senhor Hiran Moteiro? Testemunha: Sim. MP: Ele atestava o recebimento 

de produtos? Testemunha: Às vezes sim. MP: Que conferia os produtos 

que ele atestava? Testemunha: Às vezes eu, o relatório de nota era 

checado pela gente. MP: Alguma vez foi checada a nota sem esses 

produtos serem entregues? Testemunha: Não. MP: Só atestava com o 

produto lá. O senhor sabe se quando o senhor não estava presente se 

isso acontecia? Testemunha: Não sei não. Quem mais que também 

recebia? Testemunha: Ou era eu ou era o Leandro. MP: E o Átila? 

Testemunha: Átila já fazia parte do outro setor. Não era mais com a gente. 

MP: O senhor era o coordenador, chefe? Testemunha: Mais ou menos 

isso”.

Durante o interrogatório o acusado LEANDRO HENRIQUE disse que era 

chefe do setor de almoxarifado da Câmara Municipal e que sua atribuição 

era apenas de proceder à guarda e distribuição de materiais, destacando 

que não atestava notas de recebimento de mercadorias (CD/DVD fls. 355).

Tal versão é corroborada pelos documentos acostados aos autos, 

evidenciando que em nenhum deles consta assinatura de LEANDRO 

atestando o recebimento de mercadorias ou serviços, conforme se pode 

observar às fls. 52, 63, 71, 76, 85, 90, 97-v, 102, 108-v, 117-v, 122-v do 

inquérito policial 012/2010 em apenso; fls. 05-v, fls. 11-v, 23-v, 27-v, fls. 

33-v do anexo I – apenso; e fls. 05-v, 12-v, 21-v, 26-v do anexo II – 

apenso.

 Assim, verifico que as provas produzidas são frágeis e não autorizam a 

condenação do acusado Leandro Henrique de Arruda Axkar, de modo que 

havendo dúvida sobre a participação deste acusado nos fatos narrados 

na denúncia, aplica-se o brocardo in dúbio pro reo.

 Não havendo nos autos provas suficientes para a condenação, os 

acusados ÁTILA PEDROSO DE JESUS, ANA MARIA ALVES DAS NEVES, 

HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS, MARCOS DAVID ANDRADE e LEANDRO 

HENRIQUE ARRUDA AXKAR devem ser absolvidos do crime previsto no 

artigo 312, caput, do Código Penal, nos termos do artigo 386, V, do Código 

de Processo Penal.

No que tange aos acusados LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE 

SILVA CAMARGO, ULYSSES REINERS CARVALHO, HIRAM MONTEIRO DA 

SILVA FILHO e ÍTALO GRIGGI FILHO, passo a análise das provas 

produzidas.

 Narra à peça acusatória que os acusados foram responsáveis pelo 

desvio de R$ 204.958,22 (duzentos e quatro mil, novecentos e cinquenta e 

oito reais e vinte e dois centavos), bem como a apropriação da quantia de 

R$ 199.218,22 (cento e noventa e nove mil, duzentos e dezoito centavos e 

vinte e dois centavos), por meio de simulações de aquisições e 

contratações de serviços que não foram realizados.

Para tanto, utilizaram das seguintes empresas prestadoras de serviços: 

DENNIS GIUFRE FERREIRA LOPES, empresa usada para simular 06 (seis) 

contratações; RODRIGO D. L. DE SOUZA E CIA LTDA, empresa utilizada 

para a simulação da carta convite de nº 22/2008; JM VITÓRIA 

VENTILADORES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EM GERAL, foram 

simuladas 12 (doze) contratações diretas; e, por último, a empresa 

MANOEL DE ARRUDA, usada para fazer 04 (quatro) contratações falsas.

 A materialidade e autoria da conduta criminosa se encontra sobejamente 

comprovada por meio dos seguintes processos: 1) processo 713/2007, 

fls. 25/29 (anexo I); 2) processo 869/2007, fls. 30/34 (anexo I); 3) 

processo 924/2004 4) processo 947/2007, fls. 106/111 (anexo B); 5) 

processo 1273/2007, fls. 21/24 (anexo I); 6) processo 1279/2007, fls. 

88/91 (anexo B); 7) processo 59/2008, fls. 56/61 (anexo B); 8) processo 

158/2008, fls. 66/72 (anexo B); 9) processo 224/2008, fls. 14/20 (anexo I); 

10) processo 301/2008, fls. 23/29 (anexo II); 11) processo 394/2008, fls. 

16/22 (anexo II); 12) processo 485/2008, fls. 09/15 (anexo II); 13) 

processo 337/2008, fls. 112/118 (anexo B); 14) processo 436/2008, fls. 

73/79 (anexo B); 15) processo 1123/2008, fls. 02/07 (anexo I); 16) 

processo 675/2008, fls. 02/08 (anexo II); 17) processo 668/2008, fls. 

92/98 (anexo B); 18) processo 22/2008, fls. 02/78 (anexo A); 19) 

processo 755/2008, fls. 119/125 (anexo B); 20) processo 786/2008, fls. 

99/105 (anexo B); 21) processo 967/2008, fls. 80/87 (anexo B); 22) 

processo 1123/2008, fls. 02/07 (anexo I); 23) processo 1197/2008, fls. 

47/55 (anexo B), bem como pelos depoimentos das testemunhas ouvidas 

tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

Para melhor compreensão passo a analisar as condutas de cada acusado 

de forma separada.

 A - LUTERO PONCE DE ARRUDA

 Em relação ao réu LUTERO PONCE DE ARRUDA, Presidente da Câmara de 

Vereadores de Cuiabá, à época, atribui a denúncia a sua participação na 

trama delituosa que teve como escopo o desvio e a apropriação de verbas 

públicas da Casa Legislativa de Cuiabá.

 Ao ser interrogado, LUTERO PONCE DE ARRUDA, negou a imputação, 
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enfatizando que não houve simulação e que todos os serviços 

contratados pela Câmara Municipal durante sua gestão foram realizados 

(CD/DVD fls. 355).

 Inobstante a negativa de autoria, constata-se que a materialidade e a 

autoria do delito tipificado no artigo 312 do Código Penal, resultaram 

devidamente evidenciadas nos autos.

 Nota-se que o acusado exerceu o cargo de Presidente da Câmara de 

Vereadores durante o biênio 2007/2008, e uma de suas funções era 

autorizar cartas convites e aquisições diretas, homologar e adjudicar o 

resultado dos certames, e, ainda, assinar cheques referentes aos 

pagamentos pelos serviços que eram contratados.

 Nessa esteira, para compor posições dentro da Câmara de Vereadores, o 

acusado teve a cautela de nomear pessoas de sua confiança, as quais 

passaram a ocupar cargos estratégicos.

 Para facilitar o desvio e a apropriação de verbas públicas, restou 

demonstrado nos autos, ainda, que LUTERO nomeou servidores em todas 

as etapas do processo licitatório: ULYSSES, como Chefe da Comissão de 

Licitação, LUIZ HENRIQUE, como Secretário de Finanças e HIRAM, 

Secretário Geral. Assim, resta evidente que a negativa de autoria foi uma 

tentativa de se ver livre das acusações.

 Nesse ponto, é de suma importância registrar que todos os empresários 

que contrataram com a Casa Legislativa Municipal, ouvidos em sede 

policial e em juízo, afirmaram que não prestaram qualquer tipo de serviço 

para aquele órgão durante os anos de 2007 e 2008, destacando, 

inclusive, que apenas “emprestaram” notas fiscais para LUIZ ENRIQUE e 

ÍTALO GIGGI, as quais serviram para os réus simularem as contratação 

das empresas, propiciando, por conseguinte, o desvio do dinheiro público, 

conforme se extrai dos relatos de RODRIGO DJALMA LOUZADA (fls. 

06/07 e CD/DVD 199), MANOEL ARRUDA (fls. 14/15 e CD/DVD fls. 199) e 

DENISS GIUFRE (fls. 17/18).

As provas dos autos demonstram, ainda, que para viabilizar e finalizar as 

simulações, os processos licitatórios eram elaborados por ULYSSES 

REINERS, pessoa que também era encarregada de levar os processos já 

prontos para os demais membros da comissão assinarem.

Tais fatos, podem ser comprovados por meio das declarações dos 

servidores NIVALDO CORREA, RUBENS ANTUNES e CLÊNIO LANDIM, 

FORAM, eis que quando ouvidos em juízo, afirmaram que não faziam nada, 

salientando que nunca participaram de qualquer reunião e que recebiam 

os processos licitatórios prontos, montados e apenas os assinavam 

(CD/DVD fls. 199)

 Para completar o desvio, cabia ao acusado HIRAM MONTEIRO atestar 

falsamente a prestação de serviços, o que era acolhido pelo acusado 

LUTERO PONCE DE ARRUDA, que em seguida ordenava o pagamento dos 

serviços não prestados, cabendo à ÍTALO e LUIZ ENRIQUE procederem à 

arrecadação dos valores.

 Assim, em face de todo o exposto, não há que se cogitar na procedência 

dos argumentos apresentados por LUTERO, sobretudo porque foram 

contraditados pelas demais provas, testemunhais e documentais, 

angariadas durante a instrução.

 Dessa forma, comprovado o nexo causal entre a atuação de LUTERO 

PONCE ARRUDA com os demais acusados para o desvio e a apropriação 

da verba pública, bem como demonstrado que agiu de forma consciente e 

dolosa, não há como acolher a tese defensiva que afirma a ocorrência de 

responsabilização penal objetiva.

 Noutro norte, também não há que se falar em desclassificação do delito a 

imputado ao réu LUTERO para peculato culposo, com o consequente 

reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Isso 

porque, no crime descrito no artigo 312, caput, do Código Penal, o dolo 

evidencia-se quando há, por parte do funcionário público, intenção em 

apropriar-se do dinheiro, valor ou bem móvel que tem a posse em razão do 

cargo que ocupa ou desviar em proveito próprio ou de terceiro.

 Assim, uma vez comprovado que o acusado, utilizando do cargo público 

que ocupava, desviou, para si e para terceiros, verba pública municipal de 

foram livre e consciente, não cabe a desclassificação para a modalidade 

culposa do crime de peculato.

Ademais, é certo que, mesmo que demonstrado explicitamente que atuou 

diretamente tomando parte na execução diretamente em todas as fases do 

processo licitatório para propiciar o desvio, como Presidente da Câmara , o 

acusado LUTERO tinha o controle subjetivo de tudo, o poder de decisão 

sobre a consumação dos fatos típicos que ora lhe são imputados.

 Isso posto, devidamente comprovados autoria, materialidade e dolo, a 

condenação do acusado LUTERO PONCE DE ARRUDA pelo crime previsto 

no artigo 312, caput, do Código Penal, é medida que se impõe.

 B - HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO.

Narra à denúncia que o referido réu foi nomeado por LUTERO PONCE DE 

ARRUDA para exercer o cargo de Secretário Geral na Câmara Municipal, o 

qual, na qualidade de Secretário atestava falsamente o recebimento de 

mercadorias e a prestação de serviços contratados, procedimento 

utilizado para o desvio de verbas públicas mediante simulação de 

processos licitatórios.

 Embora o acusado Hiram tenha negado os fatos quando interrogado em 

juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (CD/DVD fls. 364), 

verifico que a negativa de autoria se encontra dissociada do relato das 

testemunhas ouvidas tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

As testemunhas ouvidas, tanto na fase policial, quanto em juízo 

declararam de forma uníssona que HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO foi 

o responsável pelo recebimento dos serviços prestados e das 

mercadorias adquiridas.

 Nesse sentido, a testemunha CLÊNIO PAES LANDIM relata que as notas 

fiscais já chegavam ao setor financeiro com o atesto do Sr. Hiram, em 

seguida, o Sr. Luiz Henrique, secretário de finanças, determinava que 

fossem efetuados os pagamentos (fls. 35/36 e CD/DVD fls. 199).

 Da mesma forma, a testemunha NIVALDO CORRÊA DUARTE, que era 

responsável pelos empenhos da Câmara Municipal, informou que os 

empenhos relativos às compras diretas chegam em suas mãos já com o 

carimbo de atesto do Sr. Hiram Monteiro (fls. 32/34) e então no setor 

financeiro era feito o empenho e o Luiz é quem autorizava os cheques o 

fazia os pagamentos (CD/DVD fls. 199).

Tais relatos são corroborados pelas testemunhas RUBENS ANTUNES 

BELÉM FILHO (fls. 29/30 e CD/DVD fls. 196), PEDRO CIRÍACO DA SILVA 

FILHO (CD/DVD fls. 286).

Importante registrar que NELSON LUIZ, proprietário da empresa JM 

VITÓRIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, informou perante a Autoridade 

Policial quanto Judicial que nunca prestou serviços à câmara municipal 

(fls. 11/12 e CD/DVD fls. 229)

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha MANUEL DE ARRUDA 

quando ouvida durante a instrução que nunca prestou serviços como 

autônomo na Câmara Municipal de Cuiabá, apenas emprestou as notas 

fiscais para o Luiz Enrique, porque a pessoa que havia prestado o serviço 

não tinha como dar nota, e como a testemunha possuía interesse em ser 

contratado futuramente cedeu as notas de prestador de serviços 

autônomos. (fls. 14/15 e CD/DVD fls. 199).

Igualmente as testemunhas RODRIGO DJALMA LOUZADA DE SOUZA – 

proprietário da empresa RODRIGO D. L. SOUZA E CIA LTDA (fls. 06/07 e 

CD/DVD fls. 197) e DENNIS GIUFRE FERREIRA LOPES (fls. 17/18) 

informaram não ter participado de processo licitatório e tampouco prestado 

serviços, respectivamente, mas que emprestaram documentações/notas 

fiscais.

Ademais, não se pode desprezar, que embora os representantes das 

empresas envolvidas nos fatos tenham afirmando não ter realizado 

qualquer tipo de serviço na Câmara Municipal, há documentos juntados 

aos anexos, demonstrando que todas as notas de recebimento de 

serviços foram atestadas pelo acusado HIRAM MONTEIRO DA SILVA 

FILHO (fls. 52, 63-v, 71, 76, 85-v, 90, 97-v, 102, 108-v, 117-v, 122-v, do 

inquérito policial 012/2010 em apenso; fls. 05-v, fls. 11-v, 23-v, 27-v, fls. 

33-v, anexo I – apenso; fls. 05-v, 53-v, 22-v, 26-v anexo II – apenso).

 Assim, não há como acolher a tese defensiva de absolvição por não 

existir prova de que o acusado HIRAM MONTEIRO, à época, Secretário 

Geral da Câmara Municipal, tivesse concorrido para a infração penal, pois 

não é crível que não tenha percebido que todos os serviços que atestava 

não tinham sido realizados, restando patente que colaborou de forma 

efetiva para com o desvio de verba pública.

 O contexto probatório angariado aos autos deixa claro que o acusado 

HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, além de ter conhecimento da trama 

criminosa, agiu com dolo e vontade consciente para lesar o erário, 

merece, portanto, a condenação como incurso nas penas do artigo 312 do 

Código Penal.

 C - LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO

 Narra o Ministério Público que o acusado LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO 

foi nomeado por LUTERO PONCE DE ARRUDA para exercer o cargo de 

Secretário de Finanças, com função precípua de arregimentar 

empresários que falsamente emitiam notas fiscais viabilizando as 

supostas contratações, além de promover a arrecadação e a distribuição 

das quantias decorrentes das simulações.
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 Em seu interrogatório o acusado negou todas as acusações que lhe 

foram imputadas na inicial, não contribuindo, assim, para o esclarecimento 

dos fatos. (DVD fls. 355).

 Apesar da defesa, em sede de memoriais finais, alegar que LUIZ ENRIQUE 

não cometeu nenhum ilícito, enfatizando que somente a desempenhou 

atividades referentes ao cargo que ocupava, as provas produzidas 

durante a instrução demonstram o contrário.

 Conforme se observa, ficou devidamente comprovado nos autos que o 

referido acusado, como Secretário Financeiro da Câmara de Vereadores 

de Cuiabá, era responsável pelos processos de pagamentos dos materiais 

e serviços adquiridos por aquele órgão. Para tanto, assinava as 

autorizações de pagamentos, que eram feitas por meio de cheques 

nominais ou depósito em conta corrente.

A testemunha NIVALDO CORRÊA DUARTE confirmou que o acusado LUIZ 

ENRIQUE era a pessoa responsável pelos pagamentos referentes às 

licitações. (CD/DVD fls. 199)

 Nos autos, restou comprovado, ainda, que o acusado LUIZ ENRIQUE foi o 

responsável por arregimentar MANUEL DE ARRUDA para a trama 

criminosa, eis que entrou em contato com o referido empresário solicitando 

notas fiscais avulsas para realizar pagamentos de serviços supostamente 

realizados na Câmara de Vereadores, bem como que o ajudou, pois tinha 

o objetivo de posteriormente ser contratado pela Casa Legislativa (fls. 

14/15 e CD/DVD fls. 199).

 O acusado ao procurar o empresário MANUEL DE ARRUDA pedindo notas 

fiscais para simular a contratação de serviços nunca realizados, utilizando 

desses documentos para receber do erário valor indevido, vai muito além 

das funções atribuídas ao cargo que ocupava à época, motivo pelo qual 

não há que ser acolhida a tese defensiva que tenta justificar as ações do 

acusado.

 Ademais, os documentos juntados no Anexo II, corroboram todas as 

informações trazidas pela testemunha MANUEL DE ARRUDA.

Diante de todo exposto, verifica-se que as provas produzidas nos autos 

são hábeis para justificar a condenação do acusado LUIZ ENRIQUE SILVA 

CAMARGO, eis que devidamente comprovado que agiu de forma dolosa 

lesando o erário.

 D - ULYSSES REINERS CARVALHO

Narra à denúncia que o acusado foi nomeado pelo então presidente da 

Câmara Municipal, Lutero Ponce de Arruda, para ocupar o cargo de 

presidente da comissão de licitação, e no exercício de tal função 

promoveu de forma fraudulenta a montagem de cartas convites, bem como 

arregimentava empresários com o objetivo de participarem das 

simulações.

As testemunhas NIVALDO CORREA DUARTE, CLÊNIO PAES LANDIM E 

RUBENS ANTUNES BELÉM de forma categórica informaram, quando 

ouvidos em sede policial e em juízo, que foram nomeados para compor a 

comissão de licitação da câmara de vereadores de Cuiabá, no entanto 

recebiam os processos já prontos, somente para assinarem, e que tais 

processos eram elaborados pelo acusado Ulysses Reiners, que era o 

presidente da comissão. (CD/DVD fls. 199)

 Durante seu interrogatório, o acusado ULYSSES REINERS CARVALHO 

negou todas as acusações, porém sua versão não encontra amparo nas 

provas produzidas nos autos, de modo que resulta isolada. (CD/DVD fls. 

355).

As alegações da defesa do acusado ULYSSES REINERS de que as 

testemunhas ouvidas são criminosos confessos não merece prosperar, 

bem como não existem indicativos que tais pessoas usufruíram de algum 

benefício concedido pelo Ministério Público em troca de falsas acusações.

 Ademais, diante do conjunto probatório, também não há nenhum indício 

que as referidas testemunhas sabiam da trama criminosa, ou tinham 

consciência do ilícito, bem como que se apropriaram ou desviaram alguma 

quantia de verbas públicas.

 Com relação ao pedido formulado pela defesa do acusado ULYSSES, 

pugnando pela desclassificação do crime narrado na denúncia para o 

crime previsto no artigo 93 da Lei 8.666/93, tenho que também não merece 

prosperar.

 Restou demonstrado que o delito previsto no artigo 93 da Lei 8.666/93 foi 

crime meio para a consumação do crime de peculato, de forma que se 

aplica o princípio da consunção, pois o que se verifica é uma relação de 

dependência, ou seja, a conduta do acusado foi praticada com o objetivo 

de possibilitar a consumação do delito de peculato.

 E - ÍTALO GRIGGI FILHO

 O acusado ÍTALO GRIGGI FILHO foi denunciado em virtude da 

apropriação de valores públicos, que foram desviados através de 

simulações de processos licitatórios da Câmara de Vereadores de Cuiabá, 

sendo que o acusado era responsável por arregimentar empresários com 

o objetivo de realizar simulação de contratação, além de proceder com a 

arrecadação dos valores desviados.

O acusado ÍTALO GRIGGI agiu de forma dolosa visando se apropriar de 

dinheiro público, e para tanto, passou a entrar em contato com vários 

empresários objetivando o “empréstimo” de notas fiscais das empresas, 

para que fosse possível simular o fornecimento e prestação de serviços 

que nunca existiram. Além disso, o acusado recolhia o dinheiro que era 

pago aos empresários através de cheques nominais, referente aos 

serviços que não foram realizados por nenhum deles, revelando que 

ÍTALO era peça fundamental para a realização da trama criminosa.

Nesse sentido, vejamos as declarações das testemunhas LUIZ 

FERNANDO REINERS, que ao ser ouvida em juízo (CD/DVD fls. 199), 

informou que emprestou três notas para seu primo ITALO GRIGGI, e que 

nada recebeu por isso, apenas o valor dos impostos e que não prestou 

serviços para a Câmara Municipal e que somente soube das 

irregularidades quando o Ministério Público foi “na porta da sua casa lhe 

intimar”.

Da mesma forma a testemunha RODRIGO DJALMA LOUZADA DE SOUZA 

(CD/DVD fls. 199) relata que autorizou o contador a passar umas notas 

para Ítalo e foi o próprio contador que as preencheu, salientando que lhe 

foi pago o imposto relativo ao ISS, e que não recebeu qualquer 

recompensa. Informou, ainda, que foi com Hugo ao banco onde foi feita a 

retirada do dinheiro, sendo-lhe repassado apenas o valor do imposto. Que 

as notas que forneceu era para reformas, notas de serviços, mas que 

não prestou tais serviços.

Os relatos das testemunhas HUGO HENRIQUE DE MOURA REINERS E 

NELSON LUIZ (CD/DVD fls. 229), corroboram os relatos acima, de forma 

harmônica e coerente a forma como ÍTALO GRIGGI agia.

Assim, apesar da negativa do acusado de qualquer participação na trama 

criminosa, tenho que não há dúvidas que ÍTALO GRIGGI cometeu o crime 

previsto no artigo 312 do Código Penal diante dos depoimentos coerentes 

das testemunhas ouvidas sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

 Registro que, o crime em questão admite o concurso de pessoas 

estranhas ao quadro da administração, ex vi do disposto no artigo 30 do 

CP.

III - DA CONTINUIDADE DELITIVA

Conforme já demonstrado nos autos, comprovou-se que os acusados 

utilizaram as seguintes empresas prestadoras de serviços: DENNIS 

GIUFRE FERREIRA LOPES, para simular 06 (seis) contratações; RODRIGO 

D. L. DE SOUZA E CIA LTDA, para a simulação da carta convite de nº 

22/2008; JM VITÓRIA VENTILADORES E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO 

EM GERAL, foram simuladas 12 (doze) contratações diretas; e, por último, 

a empresa MANOEL DE ARRUDA, para fazer 04 (quatro) contratações 

falsas.

 Assim, apesar do Ministério Público em suas alegações finais pugnar pelo 

reconhecimento do concurso material de crimes por 23 (vinte e três) 

vezes, entendo que para os delitos que tenham sido cometidos pelas 

mesmas condições de tempo e lugar, pelo mesmo modo de execução, 

mesma espécie e com identidade de lugar, deve ser reconhecida a 

continuidade delitiva.

 Assim, a fim de evitar repetições desnecessárias (tautologia), segundo o 

entendimento do STJ, a exasperação da pena será realizada no momento 

oportuno aproveitando os fundamentos quanto aos demais delitos, sem a 

necessidade de repetição.

 PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE 

RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIMES DE 

ESTUPRO E ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR, EM CONTINUIDADE 

DELITIVA. DOSIMETRIA. NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE 

INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA DE TODOS OS CRIMES. CIRCUNSTÂNCIAS 

JUDICIAIS APROVEITADAS PARA OS DEMAIS DELITOS. AUSÊNCIA DE 

FLAGRANTE ILEGALIDADE.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior 

Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos 

especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a 

concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso 

de poder ou teratologia.

2. Aplicando-se aos demais delitos da mesma espécie os mesmos 

fundamentos utilizados para a valoração negativa das circunstâncias 

judiciais do art. 59 do CP quanto a um dos delitos, tratando-se de 
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continuidade delitiva, não há falar-se em ofensa ao princípio da 

individualização da pena pelo aproveitamento dos fundamentos quanto 

aos demais delitos, sem a necessidade de repetição, para evitar 

tautologia.

3. Habeas corpus não conhecido.

(HC 187.477/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 

24/11/2015, DJe 07/12/2015)

 Portanto, deve-se reconhecer na dosimetria da pena o aumento da pena 

dos acusados pela continuação delituosa.

Os tribunais superiores adotam o critério de exasperação objetivo, que 

permite estipular o aumento da pena de acordo com o número de crimes 

praticado pelos acusados.

 “(...) Esta Corte Superior de Justiça possui o entendimento consolidado de 

que, em se tratando de aumento de pena referente à continuidade delitiva, 

aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 

3 infrações;1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 

infrações e 2/3, para 7 ou mais infrações (...)” (STJ HC 258328/ES)

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de:

1) CONDENAR os réus LUTERO PONCE DE ARRUDA, LUIZ ENRIQUE SILVA 

CAMARGO, ULYSSES REINERS CARVALHO, HIRAM MONTEIRO DA SILVA 

FILHO e ÍTALO GRIGGI FILHO, todos devidamente qualificados nos autos, 

nas penas do artigo 312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, 

também do Código Penal; e

2) ABSOLVER os acusados ÁTILA PEDROSO DE JESUS, ANA MARIA 

ALVES DAS NEVES, HÉLIO UDSON OLIVEIRA RAMOS, MARCOS DAVID 

ANDRADE e LEANDRO HENRIQUE DE ARRUDA AXKAR, todos 

devidamente qualificados nos autos, da imputação que lhes são feitas na 

denúncia, por insuficiência de provas, com supedâneo no artigo 386, V, 

do Código de Processo Penal.

IV - DOSIMETRIA

A - LUTERO PONCE DE ARRUDA:

Passo a dosar a pena do réu LUTERO PONCE DE ARRUDA, nos termos do 

artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em 

atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da 

Constituição Federal.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao 

tipo penal. Isso porque o acusado por conta da condição de agente 

público, vereador eleito pelo povo, na hipótese específica detinha o poder 

de autorizar cartas convites e aquisições diretas, homologar e adjudicar o 

resultado dos certames, e, ainda, assinar cheques referentes aos 

pagamentos pelos serviços que eram contratados, mas valeu-se dessa 

atribuição para promover desvios em benefício próprio;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, 

não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato 

delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar 

a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu 

a ação criminosa, é o modus operandi, ou seja o acusado utilizando-se do 

cargo eletivo que ocupava indicou pessoas de sua confiança para montar 

uma estrutura que facilitasse as irregularidades nos processos licitatórios, 

tais indicados também mantinham o sigilo do esquema fraudulento, 

impedindo que fossem descortinados, o que deve ser valorada 

negativamente;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo 

penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão da quantia desviada 

dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo aplicadas em 

favor da sociedade e foram desviadas para atender finalidades pessoais;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

 Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

 2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravantes, tampouco atenuantes a serem reconhecidas.

3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa 

especial de aumento prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o 

acusado porque além de ser vereador exercia a função de Presidente da 

Câmara Municipal, com atribuições de direção da Casa Legislativa 

Municipal, razão pela qual elevo a pena em um terço encontrando a pena 

de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) 

dias-multa.

 Inexistem causas de diminuição da pena.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, e em face da quantidade de fatos (23 

vezes), adoto a regra do artigo 71 do CP, majoro a pena em 2/3 (dois 

terços) e fixo a pena em 08 (oito) anos e 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias 

de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, que torno definitiva 

por não existirem outras circunstâncias ou causas de aumento e/ou 

diminuição.

Regime de pena.

A pena de reclusão deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, 

com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a 

situação econômica do réu, por ser empresário, conforme declarou em 

seu interrogatório, fixo valor do dia-multa em 50% (cinquenta por cento) 

salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido.

B – HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO

 Passo a dosar a pena do réu HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, nos 

termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, 

tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, 

inciso IX, da Constituição Federal.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao 

tipo penal. Isso porque o acusado na condição de agente público, se 

utilizou de seu cargo para prática de crimes contra o órgão que lhe 

remunerava em proveito próprio e alheio;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, 

não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato 

delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar 

a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu 

a ação criminosa, é o modus operandi, ou seja o acusado indicado para 

ocupar cargo de confiança, se utilizava da estrutura para realizar 

procedimentos licitatórios irregulares, o que deve ser valorado 

negativamente;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo 

penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão da elevada quantia 

desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo 

aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender 

finalidades pessoais;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

 Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

 2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravante a ser reconhecida. Por outro lado, verifico que o 

acusado faz jus a atenuante prevista no artigo 65, inciso I do Código 

Penal, em virtude de se encontrar com mais de 70 (setenta) anos. Assim, 

atenuo a pena em 06 (seis) meses, restando aplicada em 03 (três) anos e 

06(seis) meses de reclusão e 40 (quarenta) dias-multa.

 3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa 

especial de aumento prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o 

acusado era Secretário-Geral do Poder Legislativo local, à época dos 

fatos, ou seja exercia função de assessoramento, demonstrando um 

atrevimento incompatível com a função que exercia, razão pela qual elevo 

a pena em formação em um terço, encontrando a pena de 04 (quatro) 

anos e 08 (oito) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

 Inexistem causas de diminuição da pena.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, adota a regra do artigo 71 do CP, majoro 

a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) 

meses e 10 (dez) dias reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) 

dias-multa.

Regime de pena.

A pena de reclusão aplicada deverá ser cumprida inicialmente em regime 

semiaberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.
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Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a 

situação econômica do réu, por ser advogado, conforme declarou em seu 

interrogatório na fase judicial, fixo valor do dia-multa em 50% (cinquenta 

por cento) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido.

C - ULYSSES REINERS DE CARVALHO

Passo a dosar a pena do réu ULYSSES REINERS DE CARVALHO, nos 

termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, 

tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, 

inciso IX, da Constituição Federal.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao 

tipo penal. Isso porque o acusado na condição de agente público, se 

utilizou de seu cargo para prática de crimes contra o órgão que lhe 

remunerava em proveito próprio e alheio;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, 

não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato 

delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar 

a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu 

a ação criminosa, é o modus operandi, ou seja o acusado foi indicado 

como responsável pelos processos de licitação utilizava o referido cargo 

e da estrutura para realizar procedimentos licitatórios irregulares, o que 

deve ser valorado negativamente;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo 

penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão da elevada quantia 

desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo 

aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender 

finalidades pessoais;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

 Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

 2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravante, tampouco atenuante a serem reconhecidas.

 3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa 

especial de aumento prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o 

acusado era Chefe da Comissão Licitação do Poder Legislativo local, à 

época dos fatos, ou seja exercia função de direção, demonstrando um 

atrevimento incompatível com a função que exercia, razão pela qual elevo 

a pena em formação em um terço, encontrando a pena de 05 (cinco) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

 Inexistem causas de diminuição da pena.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, adota a regra do artigo 71 do CP, majoro 

a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em 08 (oito) anos 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) 

dias-multa.

Regime de pena.

A pena de reclusão aplicada deverá ser cumprida inicialmente em regime 

fechado, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a 

situação econômica do réu, por ser médico veterinário, conforme declarou 

em seu interrogatório na fase judicial, fixo valor do dia-multa em 20% (vinte 

por cento) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido.

D – LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO

 Passo a dosar a pena do réu LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, nos 

termos do artigo 59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, 

tudo em atenção ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, 

inciso IX, da Constituição Federal.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao 

tipo penal. Isso porque o acusado na condição de agente público se 

utilizou de seu cargo para prática de crimes contra o órgão que lhe 

remunerava em proveito próprio e alheio. Também era a pessoa que 

arregimentava os empresários para fornecer as notas para facilitar os 

esquemas de desvios;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, 

não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato 

delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar 

a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu 

a ação criminosa, é o modus operandi, ou seja o acusado além de 

economista foi indicado como Secretário de Finanças, e utilizava seu 

conhecimento técnico para facilitar os esquemas de desvio, o que deve 

ser valorado negativamente;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo 

penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão da elevada quantia 

desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo 

aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender 

finalidades pessoais;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

 Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

 2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravante, tampouco atenuante a serem reconhecidas.

 3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Na terceira fase da aplicação da pena, reconheço a existência da causa 

especial de aumento prevista no artigo 327, §2º do CP, uma vez que o 

acusado era Secretário de Finanças do Poder Legislativo local, à época 

dos fatos, ou seja exercia função de direção, demonstrando um 

atrevimento incompatível com a função que exercia, razão pela qual elevo 

a pena em formação em um terço, encontrando a pena de 05 (cinco) anos 

e 04 (quatro) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa.

 Inexistem causas de diminuição da pena.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, adota a regra do artigo 71 do CP, majoro 

a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em 08 (oito) anos 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Regime de pena.

A pena de reclusão aplicada deverá ser cumprida inicialmente em regime 

semiaberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a 

situação econômica do réu, por ser economista, conforme declarou em 

seu interrogatório na fase judicial, fixo valor do dia-multa em 20% (vinte 

por cento) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido.

E - ÍTALO GRIGGI FILHO

Passo a dosar a pena do réu ÍTALO GRIGGI FILHO, nos termos do artigo 

59 e 68, ambos do Código Penal, de forma fundamentada, tudo em atenção 

ao mandamento constitucional previsto no artigo 93, inciso IX, da 

Constituição Federal.

1ª fase (circunstâncias judiciais)

a) culpabilidade, aqui evidenciada como intensidade do dolo, extrapola ao 

tipo penal. Isso porque o acusado era a pessoa que arregimentava os 

empresários para fornecer as notas para facilitar os esquemas de 

desvios, inclusive valendo-se de laços de parentesco para atingir o intento 

delituoso;

b) no que se refere aos antecedentes, o réu possui bons antecedentes, 

não existindo registro anterior de qualquer condenação definitiva por fato 

delituoso que venha desabonar essa circunstância;

c) em relação à conduta social não pode ser aferida para fins de aumentar 

a pena;

d) sem elementos para valorar a personalidade;

e) as circunstâncias do crime constitui-se na forma como se desenvolveu 

a ação criminosa, é o modus operandi, ou seja era responsável por 

abordar os empresários que fornecessem notas para simular serviços ou 

fornecimentos, para ocultar os desvios de receita pública. Inclusive era o 

próprio acusado que acompanhava esses empresários nas instituições 

bancárias a fim de recolher os valores referentes aos desvios;

f) os motivos para o cometimento do crime foram os inerentes ao tipo 

penal;

g) as consequências do delito foram graves em razão da elevada quantia 

desviada dos cofres públicos, verbas estas que deveriam estar sendo 
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aplicadas em favor da sociedade e foram desviadas para atender 

finalidades pessoais;

h) o comportamento da vítima em nada influenciou na prática do delito;

 Com lastro nas circunstâncias judiciais analisadas, fixo a pena-base do 

réu em 04 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

 2ª fase (circunstâncias agravantes e atenuantes).

Não há agravante, tampouco atenuante a serem reconhecidas.

 3ª fase (causas de aumento e diminuição).

Inexistem causas de aumento e diminuição da pena.

Continuidade delitiva.

Em razão da continuidade delitiva, adota a regra do artigo 71 do CP, majoro 

a pena em 2/3 (dois terços) e fixo a pena em 06 (seis) anos e 08 (oito) 

meses de reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa.

Regime de pena.

A pena de reclusão aplicada deverá ser cumprida inicialmente em regime 

semiaberto, com fundamento no artigo art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal.

Valor de cada dia-multa.

Atento ao art. 60, caput, do Código Penal, levando-se em consideração a 

situação econômica do réu, por ser servidor público, conforme declarou 

em seu interrogatório na fase judicial, fixo valor do dia-multa em 20% (vinte 

por cento) do salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido.

V - DISPOSIÇÕES GERAIS.

Fixação da Indenização.

Considerando que não houve pedido, deixo de fixar o valor mínimo de 

reparação dos danos causados, pois eventual indenização poderá ser 

melhor apreciada no Juízo Cível.

 Substituição da pena.

Incabível a substituição de pena em virtude do disposto no inciso I do art. 

44 do Código Penal, uma vez que todas as penas aplicadas foram superior 

a quatro anos.

Sursis.

Deixo de aplicar a o benefício da suspensão condicional da pena, ante a 

ausência dos requisitos legais previstos no art. 77 do CP.

Manutenção ou imposição de prisão preventiva.

Os sentenciados deverão recorrer em liberdade, pois, pelo princípio da 

não culpabilidade, por responder o processo em liberdade até o momento 

e por não haver alteração de situação fática capaz de justificar sua prisão 

cautelar neste momento.

 Em relação aos sentenciados HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO E ÍTALO 

GRIGGI FILHO, acrescento que entre há notória contradição entre o 

cumprimento da pena em regime semiaberto e a decretação da prisão 

cautelar, submetendo-os a regime mais grave de restrição de liberdade do 

que o previsto na sentença condenatória.

 VI - DISPOSITIVO.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal deduzida na denúncia, para o fim de CONDENAR:

- LUTERO PONCE DE ARRUDA, pela prática do crime previsto no art. 312, 

caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal, 

sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) 

meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) 

dias-multa, no valor do dia-multa em 50% (cinquenta por cento) salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

- HIRAM MONTEIRO DA SILVA FILHO, pela prática do crime previsto no art. 

312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código 

Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 

(nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 66 

(sessenta e seis) dias-multa, no valor do dia-multa em 50% (cinquenta por 

cento) salário mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, 

pena que será cumprida em regime inicial SEMIABERTO, devendo aguardar 

o julgamento de eventual recurso em liberdade.

- ULYSSES REINERS CARVALHO, pela prática do crime previsto no art. 

312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código 

Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 

(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) 

dias-multa, no valor do dia-multa em 50% (cinquenta por cento) salário 

mínimo, vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será 

cumprida em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de 

eventual recurso em liberdade.

- LUIZ ENRIQUE SILVA CAMARGO, pela prática do crime previsto no art. 

312, caput, do Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código 

Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 

(dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 80 (oitenta) 

dias-multa, no valor do dia-multa em 20% (vinte por cento) salário mínimo, 

vigente à época dos fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida 

em regime inicial FECHADO, devendo aguardar o julgamento de eventual 

recurso em liberdade.

- ÍTALO GRIGGI FILHO, pela prática do crime previsto no art. 312, caput, do 

Código Penal, na forma do artigo 71, também do Código Penal, sujeitando-o 

à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de 

reclusão e ao pagamento de 66 (sessenta e seis) dias-multa, no valor do 

dia-multa em 20% (vinte por cento) do salário mínimo, vigente à época dos 

fatos, devidamente corrigido, pena que será cumprida em regime inicial 

SEMIABERTO, devendo aguardar o julgamento de eventual recurso em 

liberdade.

VII - DISPOSIÇÕES FINAIS.

Condeno os réus ao pagamento das custas e despesas processuais, pro 

rata, dividindo-se as custas pelo número de réus condenados. Eventual 

causa de isenção poderá ser apreciada no juízo das Execuções Penais.

 Não há bens apreendidos nestes autos.

Expeça-se Guia de Execução após decisão em segunda instância, na 

forma da jurisprudência do STF, encaminhando-a ao Juízo da Execução 

Penal.

Certificado o trânsito em julgado: 1) Oficie-se ao Cartório Distribuidor 

Local; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação Estadual e Federal; 3) 

Oficie-se ao TRE/MT.

 Cuiabá/MT, 12 de julho de 2018.

 Marcos Faleiros da Silva

 Juiz de Direito

Varas Especializadas de Violência Doméstica e 

Familiar Contra a Mulher

1ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 413412 Nr: 18306-83.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK DA SILVA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUDSON LUIZ DE OLIVEIRA - 

OAB:21613/0

 Ante o exposto, RECONHEÇO a ocorrência da Prescrição da Pretensão 

Punitiva do Estado para o crime previsto no art. 147 do Código Penal, bem 

como para a contravenção penal prevista no art. 65 do Decreto-Lei nº 

3.688/41 e, por consequência, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado PATRIK DA SILVA CUNHA, já qualificado nos autos, com 

fundamento no artigo 107, inciso IV, do Código Penal.Intime-se a Defesa – 

via DJE.Ciência ao Ministério Público.Com o transcurso do prazo recursal, 

ARQUIVE-SE, com a adoção das formalidades de praxe.P. I. CUMPRA-SE. 

Às providências.Cuiabá-MT, 25 de setembro de 2018.JAMILSON HADDAD 

CAMPOSJuiz de Direito da 1ª Vara Especializada deViolência Doméstica e 

Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 464997 Nr: 4870-86.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR LAURO RODRIGUES CACIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Bettanin de 

Barros - OAB:7901, CARLOS HENRIQUE FAGUNDES - OAB:17.567

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência de inquirição das vítimas, conforme requerido 

pelo Ministério Público, já que sem oposição da Defesa - fl. 119.
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Designo nova Audiência de Instrução para o dia 22/01/2019 às 15h30min.

Intime-se o acusado.

Intime-se a Defesa - via DJE.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jamilson Haddad Campos

 Cod. Proc.: 541788 Nr: 33198-89.2018.811.0042

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICHEL ZECHETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Pimenta de Faria - 

OAB:15715/A

 Id. 541788.

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a presente Carta Precatória tem por 

finalidade a oitiva da testemunha Fabio Alves Aleixo. Sendo assim, 

DESIGNO Audiência de Instrução para o dia 13/02/2019 às 16h00min.

INTIME-SE a testemunha.

INTIME-SE a Defesa – via DJE.

Expeça-se o necessário para a realização do ato.

Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Juízo competente para 

ciência da audiência designada.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se. Às providências.

Cuiabá/MT, 25 de Setembro de 2018.

JAMILSON HADDAD CAMPOS

 Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de

 Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 457201 Nr: 34501-12.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE ROSA DE ALVARENGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE MOREIRA MARTINS 

PACHECO - OAB:10402/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE ASSIS 

RODRIGUES DOS SANTOS - OAB:15145/MT

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o 

réu ORESTE ROSA DE ALVARENGA, ..., nas sanções do art. 129, §9º 

(lesão corporal) e art. 147, caput (ameaça) c/c art. 61, II, “f”, todos do 

Código Penal....Assim, RECONHEÇO O CONCURSO MATERIAL entre os 

crimes de ameaça e lesão corporal nos termos do art. 69, do Código Penal, 

realizando o somatório das penas.Encontro, então, a PENA DEFINITIVA em 

04 (QUATRO) MESES E 05 (CINCO) DIAS DE DETENÇÃO pelo crime de 

ameaça e pela lesão corporal.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.Já em relação 

ao cálculo de detração penal, deve ser procedido nos moldes do que 

dispõe o artigo 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execução Penal, eis que o 

reconhecimento de tal benesse nesta fase processual, não implicaria na 

mudança do regime cumprimento de pena. ...DEFIRO o pedido para 

encaminhamento ao CREAS para acompanhamento psicológico das 

vítimas, devendo a parte interessada retirar o ofício na secretaria deste 

juízo.Condeno o réu ao pagamento das custas processuais.Ciência ao 

Ministério Público.INTIMEM-SE as vítimas, inclusive para a retirada do 

encaminhamento ao CREAS para acompanhamento psicológico.INTIME-SE 

o Advogado do acusado através do DJE.INTIME-SE o acusado 

pessoalmente.Transitada em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III 

da CF/88), forme-se o PEP, escrevendo-se o nome do réu no rol dos 

culpados. Expeça-se o necessário.P.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Cod. Proc.: 503504 Nr: 42554-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BGGPG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO CÉSAR LEON 

BORDEST - OAB:9531/MT, RAQUEL CORREIA DE SOUZA LEON 

BORDEST - OAB:6107-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: alessander deusdeth luiz 

henrique fadini - OAB:7.645

 VISTOS.

Cumpra-se a decisão de fls. 65, certificando se a autora foi devidamente 

intimada e se apresentou réplica à contestação.

Após, renove-me à conclusão.

 Advirto ao Sr. Gestor Judicial que se abstenha de fazer conclusão dos 

autos, antes de cumprir integralmente as decisões anteriormente 

proferidas.

 Às providências.

Cuiabá, 28 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.: 480573 Nr: 20341-45.2017.811.0042

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSDAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE APARECIDA DA 

SILVA - OAB:6467, ZORAIDE OLIVEIRA SOARES - OAB:2.443

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONILTO RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:19140/MT

 VISTOS.

Intime-se a exequente para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sobre a petição de fls. 162/163, requerendo o que entender de direito, sob 

pena de presunção de aceitação do bem oferecido à penhora.

 Findo o prazo, havendo manifestação ou não, o que deve ser certificado, 

renove-me à conclusão.

 Às providências.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Cuiabá, 28 de setembro de 2018.

Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa

 Juíza de Direito

Notificação

Notificação Classe: CNJ-397 MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI 

MARIA DA PENHA)

Processo Número: 1032518-90.2018.8.11.0041

Parte(s) Polo Ativo:

C. M. D. C. O. (REQUERENTE)

P. J. C. D. E. D. M. G. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. D. O. (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: 1032518-90.2018.8.11.0041. REQUERENTE: 

CLEONICE MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA, POLICIA JUDICIARIA CIVIL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: MICHEL MALAGUTI DE 

OLIVEIRA Medida Protetiva n.º 1032518-90.2018.811.0041. VISTOS. 

Trata-se de Pedido de Providências Protetivas, requerido por CLEONICE 

MARIA DA CONCEIÇÃO 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 um crime apenado pelo Código Penal (AMEAÇA) 
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e uma contravenção penal (VIAS DE FATO), por parte do requerido 

MICHEL MALAGUTI 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 os pedidos 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 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. Por outro lado, INDEFIRO os pedidos de ALIMENTOS PROVISIONAIS e 

RESTRIÇÃO/SUSPENSÃO DE VISITAS DOS DEPENDENTES MENORES, 

tendo em vista a inexistência de qualquer indício de prova para tanto, 

inclusive acerca da paternidade do requerido em relação ao menor. 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 15h30min 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, 28 de setembro de 2018. Ana 

Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa Juíza de Direito em Substituição 

Legal Requerente: CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA, 

Endereço: Rua São José do Operário, nº 63, Bairro Dom Aquino, 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99313-6861. Requerido: MICHEL MALAGUTI DE 

OLIVEIRA, Endereço: Rua Maracaju, nº 56, Bairro Cohab Nova - 

Cuiabá/MT, Telefone: (65) 99298-3266.

2ª Vara Esp. de Violência Doméstica e Familiar Contra 

a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 420411 Nr: 25831-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GABRIEL DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12941

 X.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

declaro esse juízo absolutamente incompetente para processar e julgar o 

presente feito e, por corolário, determino que, após as baixas e anotações 

de estilo, sejam os autos remetidos para uma das Varas Criminal desta 

Capital.XI.Intimem-se.XII.Cumpra-se com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 500629 Nr: 39628-91.2017.811.0042

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: ICDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONDES MENDONÇA TRINDADE - 

OAB:19670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA 

- OAB:16427, MARCOS ALEXANDRE SHOFFEN - OAB:10657

 Vistos etc.

I. Acolho a cota ministerial de fl. 62.

 II. Atenda-se como requer.

III. Proceda-se à equipe interprofissional ao estudo e acompanhamento do 

caso com a requerente, a qual não foi entrevistada no relatório de fls. 

57/58.

IV. Após, abra-se vista ao Ministério Público para que manifeste quanto ao 

acordo avençado entre as partes à fls. 48/50, sobretudo, pelo fato de 

envolver interesse de incapaz (CPC, art. 178, II , c/c o art. 279 ).

V. Quanto a petição da requerente de fls. 59/59 e verso, a saber: que o 

requerido aporte aos autos os últimos três recibos de pagamento de 

pensão alimentícia, compulsando os autos verifico que a questão de 

alimentos não foi objeto do acordo formulado entre as partes às fls. 48/50, 

impondo-se, portanto, o oferecimento de ação própria pela autora, caso 

queira, conforme disposto em nosso ordenamento jurídico.

VI. Intime-se.

VII. Cumpra-se, com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 419782 Nr: 25144-42.2015.811.0042

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VMBDA, JPBDA, MVDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio Henrique Silva 

Pozzobon - OAB:20740/B, thalisson gayva moraes - OAB:MT/18846

 XI.Posto isto, pelos fundamentos acima expendidos, converto a presente 

execução para o rito disposto no § 8º, do art. 528, do CPC e, por 

corolário:®revogo a decisão de fls. 91/93;®expeça-se contramandado de 

prisão em favor do executado (fl. 96);®determino sejam os autos 

remetidos ao contador judicial para atualização do débito;®Após, 

determino a intimação do devedor para que, em 15 dias, pague o débito 

atualizado, acrescido de custas se houver (CPC, art. 523).®Não 

ocorrendo o pagamento no prazo legal, o débito será acrescido de multa 

de 10% e também de honorários advocatícios no importe de 10%.®Caso o 

exequente realize o pagamento parcial do débito no prazo legal, a multa e 

os honorários previstos no § 1o do art. 523 do CPC incidirão sobre o 

restante (CPC, art. 523, § 2º).®Não sendo efetuado tempestivamente o 

pagamento voluntário, expeça-se, desde logo, mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.XII.Indefiro o pedido de 

intervenção deste juízo junto ao processo administrativo do executado 

(PREVIARA) ante a ausência de previsão legal e incompetência deste juízo 

para tanto.XIII.Intimem-se.XIV.Cumpra-se urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 532197 Nr: 23938-85.2018.811.0042

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MDFAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKSON AUGUSTO PEREIRA 

BASSAN - OAB:18651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jenyffer Kelle pereira 

Bassan - OAB:

 XXI.Posto isto, indefiro os pedidos de tutela de urgência formulado pela 

autora nas alíneas “d”, “f”, “g” e “i”, de fls. 11 verso e 12 e;defiro os 

pedidos liminares das alíneas “e” e “h” de fl.12 e, por corolário, determino 

seja solicitado à Receita Federal, via sistema INFOJUD, as últimas três 

declarações de imposto de renda do requerido, bem como seja consultado 

junto ao sistema RENAJUD, eventuais bens móveis, veículos, em nome do 

requerido.XXII.Preenchendo a peça proemial os requisitos essenciais 

(CPC, arts. 319 e 320) e não sendo caso de improcedência liminar do 

pedido (CPC, art. 332), designo audiência de conciliação/mediação para o 

dia 25/10/2018, às 13h00min, observando a antecedência mínima de 30 

dias, conforme estatui o art. 334 do CPC. A audiência de conciliação será 

realizada pelo conciliador desse juízo, o qual devera observar o 

procedimento descrito no provimento nº 9/2016-CM, bem como informar as 

partes sobre os custos da mediação (alínea “b”, inciso V do § 1º e § 2º do 

art. 1º do provimento nº 9/2016), caso as partes não sejam amparadas 

pela lei de assistência judiciaria.XXIII.Intime-se a autora na pessoa de seu 

advogado (CPC, art. 334, §3º).XXIV.Cite-se o réu para que compareça ao 

ato, devendo a citação se realizar com 20 dias de antecedência Conste no 

mandado advertência de que o prazo para contestar a ação será de 15 

dias, contados na forma do art. 335 do CPC.XXV.Conste nos mandados 

advertência de que o não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e implicará em multa de até 2% (dois por cento) da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (CPC, art. 334, § 8º). Conste 

ainda advertência de que as partes deverão estar acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou defensores públicos (CPC, art. 334, § 

9º).XXVI.Havendo afirmação de que a autora não tem condição de pagar 

as custas processuais, sem prejuízo próprio ou de sua família e 

presumindo-se pobre, até prova em contrário, quem faz tal afirmação. 

defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 409514 Nr: 14191-19.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KELVIN BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 13 de novembro de 2018, às 13h00min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se pessoalmente um dos advogados do Núcleo de Prática Jurídica 

do Centro Universitário UNIC II para que participe do ato e acompanhe o 

réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação do réu para que compareçam ao ato, 

com os benefícios do art. 212, § 2º do CPC.

V. Intimem-se

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 463332 Nr: 3206-20.2017.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN KLEBER QUINTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAMES ROOSEVELT SANTOS 

AMORIM - OAB:15635, MAYKEL QUINTEIRO DUARTE AMORIM - 

OAB:21538/0

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 21 de novembro de 2018, às 13h00min, conforme 

determina o art. 399 do CPP.

II. Intime-se via DJE o patrono do acusado para que tome ciência do ato e 

acompanhe o réu.

III. Ciência ao Ministério Público.

IV. Expeça-se mandado de intimação da vítima, das testemunhas arroladas 

pelas partes e do réu para que compareçam ao ato, com os benefícios do 

art. 212, § 2º do CPC, observando a cota ministerial de fls. 86/87.

V. Sendo a testemunha policial militar, requisite-se sua apresentação ao 

Comando da Polícia Militar (CPP, art. 221, § 2º) .

VI. Intimem-se

VII. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 389045 Nr: 3158-32.2015.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOILSON TADEU DE AQUINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO RAMOS VARANDA 

JUNIOR - OAB:13674

 Vistos etc.

Acolho a cota ministerial. Atenda-se como requer.

Homologo a desistência formulada pela defesa.

Redesigno o presente ato para o dia 19 de fevereiro de 2019 às 15h00min.

Saem os presentes intimados.

Intime-se a vítima nos moldes do art. 212, § 2° do CPC.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 349669 Nr: 10720-63.2013.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRÍCIO NASSARDEN ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUZIA EUTIMIA DO 

NASCIMENTO - OAB:17992/MT

 Vistos etc.

I. Considerando a certidão retro, bem como as certidões de fls. 100/101, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público, bem como se intime o 

patrono do acusado para manifestação.

II. Após, volvam-me conclusos para designação de novo ato.

III. Intimem-se

IV. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 143107 Nr: 18552-89.2009.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO JUNIOR DIAS COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS RAMOS BARBOSA - 

OAB:13913

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu Fábio 

Junior Dias Costa, brasileiro, convivente, açougueiro, natural de 

Rurópolis-PA, CPF n° 985.305.931-20, nascido em 08/01/1982, filho de 

Leozinho Cesar Costa e Maria Dias da Cunha, residente na Rua Morro do 

Garimbo, n°. 10, Quadra 26, Bairro Tancredo Neves, nesta Capital, das 

acusações lançadas contra o mesmo na denúncia ofertada pelo 

MP.X.Homologo as desistências formuladas pelas partes.XI.Intime-se a 

vítima, conforme determina o artigo 21 da lei 11.340/2006.XII.Procedam-se 

as anotações e comunicações constantes no art. 974 da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça.XIII.Transitado em 

julgado, procedidas às baixas e anotações de estilo, arquivem-se os 

autos.XIV.Sem custas.XV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 436492 Nr: 12796-55.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACKSON DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ALEXANDRE 

SCHOFFEN - OAB:10657/MT

 Vistos etc.

Homologo a desistência formulada pelo MP.

Considerando que o patrono do acusado não foi devidamente intimado via 

DJe, redesigno o presente ato para o dia 07 de fevereiro de 2019 às 

13h00min.

Saem os presentes intimados.

 Intime-se via DJE o patrono do acusado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 425162 Nr: 277-48.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO MARCIO DE CAMPOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elen Regina de Campos 

Gonçalves - OAB:24466

 Vistos etc.

Defiro os requerimentos formulados pelas partes e, por corolário, concedo 

prazo sucessivo de 05 dias para apresentação de alegações finais na 

forma de memoriais.

Após, volvam-me os autos conclusos para sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 437770 Nr: 14178-83.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZARDO FRANCISCO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO VETTORATO - 

OAB:11001-A

 IX.Posto isto, com base no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal, julgo improcedente o pedido da denúncia e absolvo o réu Elizardo 

Francisco da Silva, brasileiro, viúvo, pedreiro, natural de Dom Aquino-MT, 

RG n° 0506496-1 SSP/MT, nascido em 30/06/1968, filho de Diracema 

Francisco da Silva e Manoel Francisco da Silva, residente na Rua 20, 

Quadra 42, N° 151, Bairro Bela Vista, nesta Capital, das acusações 

lançadas contra o mesmo na denúncia ofertada pelo MP.X.Homologo as 

desistências formuladas pelo MP.XI.Deixo de intimar a vítima, conforme 

determina o artigo 21 da lei 11.340/2006, uma vez que a mesma 

faleceu.XII.Procedam-se as anotações e comunicações constantes no art. 

974 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça.XIII.Transitado em julgado, procedidas às baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.XIV.Sem custas.XV.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 384744 Nr: 26738-28.2014.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO FERNANDO DA SILVA 

CASTILHO - OAB:10.393, THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS - 

OAB:11407

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio do seu patrono, via DJE, para 

apresentar memorias finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gerardo Humberto A. da S. Junior

 Cod. Proc.: 435245 Nr: 11474-97.2016.811.0042

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MIGUEL RENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR ANTONIO DE 

MORAES - OAB:4933/MT

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos, a fim de 

proceder a INTIMAÇÃO DO RÉU, por meio do seu patrono, via DJE, para 

apresentar memoriais finais, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jeverson Luiz Quinteiro

 Cod. Proc.: 519980 Nr: 12075-35.2018.811.0042

 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: NALD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA SILVA ARAÚJO - 

OAB:23.469

 VIII.Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, 

homologo, por sentença, com julgamento de mérito, ex vi do teor talhado 

no preceptivo do art. 487, inc. III, do CPC, para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, o acordo celebrado entre as partes às fls. 47/48 e, por 

corolário declaro extinto o vínculo matrimonial existente entre o 

casal.IX.Expeça-se mandado de averbação, fazendo constar que a varoa 

voltará a usar seu nome de solteira (fl. 09 e verso).X.Suspendo o curso 

do feito, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 694, do CPC, 

ante o interesse das partes em realizar acordo quanto à partilha do único 

bem comum (fl. 47 e verso).XI.Intimem-se as partes para que aportem aos 

autos, no prazo de 30 dias, a cópia da matrícula atualizada do imóvel em 

comento, para posterior análise do pedido de avaliação judicial do citado 

imóvel.XII.Após, decorrido o prazo, volvam-me conclusos.XIII.As questões 

de custas e honorários advocatícios serão tratadas ao final do 

feito.XIV.P.R.I.C

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.: 105905 Nr: 2964-95.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AJBRDR, PSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

DILMA GOMES MARQUES - OAB:22771

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, proposta por 

Ana Júlia Buscariol Rios da Rocha, representada por sua genitora, Patrícia 

Silva Rios, em face do Município de Cuiabá, objetivando a efetivação de 

matrícula na CMEI Manoel de Barros.

A inicial (fls. 05/11) veio acompanhada de documentação de fls. 12/17.

A análise da liminar foi postergada, conforme decisão de à fl. 26/26v.

 O Município de Cuiabá apresentou contestação às fls. 29/48.

O Ministério Público se manifestou às fls. 52/56.

A Requerente informou que a criança foi devidamente matriculada em 

outra creche, e requereu a desistência da presente ação (fl. 61).

O Ministério Público não se opôs ao requerimento da desistência da ação 

formulado pela Requerente (fl. 63).

 É o relato do necessário.

Decido.
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2. Fundamentação

Verifica-se às fls. 61 que a criança Ana Júlia Buscariol Rios da Rocha não 

mais necessita ser matriculada na CMEI Manoel de Barros, uma vez que já 

se encontra matriculada em outra unidade educacional, conforme petição 

de fl. 61. Desse modo, não há necessidade da intervenção judicial para 

essa finalidade, restando configurada a falta de interesse de agir, 

decorrente da perda do objeto da ação.

Assim, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é a medida que se 

impõe, em consonância com disposto no inciso VI do artigo 485 do CPC.

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106423 Nr: 3401-39.2017.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACVC, EDAV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL LUCIANO 

CASTELHANO - OAB:20486

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar, proposta por Ana 

Clara Valeriano Castelhano, representado por sua genitora Eliane de 

Araújo Valeriano, em desfavor do Secretário Municipal de Educação e 

Prefeito de Cuiabá-MT.

Em síntese, alegou o requerente que não obteve êxito na efetivação da 

matrícula na Creche Municipal Névio Lotufo.

A inicial foi apresentada às fls.07/13.

A liminar foi postergada, conforme às fls. 29/29-v.

O Município de Cuiabá, por intermédio do Procurador do Município, 

apresentou defesa às fls.35/57.

Em seguida, o Ministério Publico manifestou-se pela intimação da parte 

autora (fls.61/62).

No entanto, conforme às fls. 95/96, o Ministério Público novamente se 

pronunciou, dessa vez para pedir a Extinção do Feito Sem Resolução do 

Mérito, nos termos do artigo 485, III e VI, do CPC.

 É o relato do necessário.

 2. Fundamentação

No caso os autos, infere-se que, a presente ação foi ajuizada há quase 1 

ano e, em que pese a não apreciação da liminar neste período, nota-se 

que nenhuma manifestação da parte autora, no sentido do impulsionar o 

andamento do processo, foi encartada ao feito. Não só, as tentativas de 

intimação do causídico constituído no precoce restaram infrutíferas, 

deixando evidente o desinteresse da parte autora no prosseguimento do 

feito.

3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, III e VI, do CPC.

Custas e honorários advocatícios indevidos, conforme disposto no art. 

141, § 2º, da Lei 8.069/90 e Súmula 105 do STJ .

Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 107913 Nr: 228-70.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: IADA, SGADAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, EESB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - 

OAB:20539/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por S.G.A.A.S., 

representada por sua genitora Islainy Arruda de Almeida, contra ato ilegal 

do Secretário Estadual de Educação e da Diretora da Escola Estadual 

Souza Bandeira, cujo objeto é compelir as autoridades coatoras a 

efetuarem a matrícula na escola Estadual Souza Bandeira, no ensino 

fundamental, 1° ano.

A impetrante alegou que não obteve êxito na efetivação da matrícula pelo 

site da SEDUC.

A inicial foi apresentada às folhas 08/16.

A liminar foi postergada, conforme consta na decisão de fls. 54/54-v.

Houve resposta da autoridade às fls.57/58 informando a disponibilização 

da vaga.

Dessa forma, o Ministério Publico manifestou-se pela intimação da 

impetrante. No entanto, não houve manifestação por parte da impetrante, 

assim, o Parquet pediu a Extinção do feito sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, III e VI, do CPC.

 É o relato do necessário.

 2. Fundamentação

No caso os autos, infere-se que, a presente ação foi ajuizada no inicio do 

ano letivo, e em que pese a não apreciação do pleito liminar nesta fase, 

nota-se que não houve nenhuma manifestação da parte autora, no sentido 

de movimentar o processo. Ainda, as tentativas de intimação da casuística 

constituída no processo restaram infrutíferas, deixando evidente o 

desinteresse da parte autora no seguimento deste feito.

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, III e VI, do CPC.

Custas e honorários advocatícios indevidos, conforme disposto no art. 

141, § 2º, da Lei 8.069/90 e Súmula 105 do STJ .

Intime-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado da sentença, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 99278 Nr: 3020-65.2016.811.0063

 AÇÃO: Autorização judicial->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLCS, GSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Amélia Lima de Castro 

Guim - OAB:9223

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DOMINGUES 

RODRIGUES - OAB:335839

 Diante do exposto, Julgo Procedente os pedidos iniciais e, Extingo o 

processo, com Julgamento do Mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil , para:1)Autorizar a criança Gabriel 

Sulzbacher Rodrigues, a viajar para o CHILE na companhia de sua genitora 

Sra. Fabiola Lauren Castro Sulzbacher; Expeça-se Alvará de Autorização 

de Viagem ao Exterior;2)Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 

141, § 2º, do ECA;3)Publique-se. Intime-se. Cumpra-se;4)Após, com o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos procedendo às baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 105523 Nr: 2661-81.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LFBFL, FBDNF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDC-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO BRANDÃO CORREA - 

OAB:16113

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, proposta por 

Luis Fernando Batagioto Federci Lopes, representado por seu genitor, 

Fernando Batagioto do Nascimento Federeci, para que seja matriculado na 

Creche Névio Lotufo, todos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, alegou que não obteve êxito na efetivação da matrícula em 

creche mais próxima a sua residência.

Ao receber o pedido inicial (fls. 06/08), este juízo indeferiu o pedido e 

liminar, conforme fls. 23. Em sequencia foi dado vistas ao Ministério 
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Publico e intimada a parte autora (fls.23).

 Em petição às folhas 44 , a Requerente pugnou pela desistência da ação.

O Ministério Público emitiu parecer favorável, manifestando-se também 

pelo pedido do julgamento antecipado do feito, sem resolução do mérito, 

nos moldes do artigo 485, VI e VIII do NCPC.

É o relato do necessário. Decido.

2. Fundamentação

Verifico que o feito há de ser extinto, na forma do art. 485,VI e VIII, do 

NCPC, haja vista o pedido de desistência formulado pela parte Autora às 

folhas 44.

3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Extinto o Processo, sem Julgamento do Mérito, 

na forma do art. 485, VI e VIII, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 112400 Nr: 3942-38.2018.811.0063

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AR, PRRD, FARD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON ROSSINI PEREIRA - 

OAB:9086-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc...,

I – Apensem-se aos autos de código 105563;

II – Intime-se o advogado constituído para impulsionar o processo no prazo 

de 5(cinco) dias conforme dispõe o artigo 269 e 272 ambos do NCPC, 

requerendo o que entender.

III – Decorrido o prazo e não havendo manifestação do advogado 

constituído, cumpra o gestor o disposto no artigo 274 do NCPC, intimando o 

advogado por carta registrada.

IV – Após, em cumprimento ao artigo 179, I, do CPC , diga o Ministério 

Público.

V – Publique-se o presente despacho para ciência do advogado 

constituído.

VI – As providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109884 Nr: 1900-16.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TAG, IEGA, BJGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLOS LOCK - OAB:16828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Extinto o feito, sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, V, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Após, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109777 Nr: 1815-30.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EMMDES, 

LMES

 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 ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1815-30.2018.811.0063, Protocolo 109777, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111649 Nr: 3353-46.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, MYMADS, 

MAADS

 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 ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3353-46.2018.811.0063, Protocolo 111649, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109509 Nr: 1585-85.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, MADA, NCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1585-85.2018.811.0063, Protocolo 109509, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104620 Nr: 1899-65.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FADL, MLN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane de Araujo Pinto 

Duarte - OAB:22971, Michelly Fernanda Melchert - OAB:18610

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada, 

proposta por Flavia Arcangelo Dias Lopes, representada por Maria Luiza 

Nogueira, em face do Estado de Mato Grosso.

Alega na inicial que não obteve êxito na efetivação da matrícula na Creche 

Estadual Maria Eunice Dutra de Barros.

A liminar foi postergada às fls. 25/25-v.

 É o relato do necessário.

 Decido.

2. Fundamentação

Verifico que o feito há de ser extinto, na forma do art. 485, VIII, do NCPC, 

haja vista o pedido de desistência formulado pela parte Autora às folhas 

43 e 44.

3. Dispositivo

 Diante do exposto, Julgo Extinto o Processo, sem Julgamento do Mérito, 

na forma do art. 485, VIII, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107583 Nr: 4393-97.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RVDSG, RDSG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO NADAF GUSMÃO - 

OAB:16.014, JANAINA CRISTINA DE AVILA COSTA - OAB:22210, 

Renan Nadaf Gusmão - OAB:16.284/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório
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Trata-se de Ação Cominatória para cumprimento de Obrigação de Fazer 

com pedido de Tutela Específica de Urgência, proposta por R. V. dos S. 

G., representada por seu genitor, Roberto da Silva Galvão, em face do 

Estado de Mato Grosso, objetivando compelir o Ente Público a disponibilizar 

vaga em Unidade de Terapia Intensiva - UTI.

A liminar foi deferida pelo Juiz Plantonista em 25 de outubro de 2017, 

conforme se vê às fls. 24v/26v.

O Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá declinou da 

competência, remetendo aos autos a esta Vara Especializada (fl. 28v).

À fl. 32 foi certificado que houve a efetiva disponibilização do leito de UTI 

em favor da criança, logo, verifica-se que a obrigação foi adimplida.

À fl. 35 o Ministério Público opinou pela extinção do feito sem resolução do 

mérito.

É o relato do necessário.

Decido.

2. Fundamentação

Verifica-se à fl. 32 que a criança Roberta Valentina dos Santos Galvão 

não mais necessita da vaga em UTI pretendida na inicial, uma vez que a 

referida obrigação foi espontaneamente adimplida (fl. 32), ou seja, não há 

necessidade da intervenção judicial para essa finalidade, restando 

configurada a falta de interesse de agir, decorrente da perda do objeto da 

ação.

Assim, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, é medida que se 

impõe, em consonância com disposto no inciso VI do artigo 485 do CPC.

 3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, VI, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 107625 Nr: 4419-95.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMC, EAMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELCIO CARLOS VIANA PINTO - 

OAB:6.588/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

1. Relatório

Trata-se de Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada, proposta por 

Geovana Moraes Costa, representada por sua genitora, Elida Aparecida 

Moraes da Silva, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de 

Cuiabá, objetivando compelir os Entes Públicos a realizar a transferência 

da criança a uma Unidade de Terapia Intensiva.

A inicial (fls. 06v/10) veio acompanhada de documentação de fls. 11/19.

Às fls. 19v/20 foi realizado o declínio da competência, tendo sido os autos 

remetidos a esta Vara Especializada.

À fl. 27 foi determinada a intimação do patrono da Requerente para se 

manifestar sobre eventual litispendência.

À fl. 32 o Ministério Público requereu a extinção do presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do Código de Processo 

Civil.

É o relato do necessário.

Decido.

2. Fundamentação

Verifico que o feito há de ser extinto, na forma do art. 485, V, do CPC, haja 

vista a existência de outra demanda ajuizada com a mesma finalidade 

(Autos 4335-94.2017.811.0063 - Cód. 107511).

Trata-se, a rigor, de litispendência, porquanto em ambas as demandas há 

coincidência entre as partes, a mesma causa de pedir e pedidos. De todo 

o modo, não há utilidade no prosseguimento do presente feito.

3. Dispositivo

Diante do exposto, Julgo Extinto o processo, sem Julgamento do Mérito, na 

forma do art. 485, V, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 45078 Nr: 2103-22.2011.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRL-M, PdAG, AMSB, IF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Caroline de Oliveira 

Florêncio - OAB:10467, Daniel Paulo Maia Teixeira - OAB:4705

 Vistos etc...,

1) Defiro o pedido do Ministério Público de folhas 171. Cumpra-se 

conforme requerido.

2) Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 109118 Nr: 1270-57.2018.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ACDSF, HVF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDSF, JADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUIS NAAMAN KHOURI FILHO - 

OAB:11.635

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, Julgo Extinto o feito, sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, IV, do CPC.

Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Após, com o trânsito em julgado, arquivem- se os autos com as baixas e 

anotações necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 108852 Nr: 1062-73.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPA, MVDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Luis Ferreira da Silva - 

OAB:4811/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Com base no exposto, constata-se que o acesso à educação aos 

menores de quatro anos é oferecido de forma gradual, nos termos do 

artigo 208, I da Constituição Federal.

Isto posto, INDEFIRO O PLEITO LIMINAR, dê-se vistas ao Ministério Público 

e à parte autora.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 106639 Nr: 3592-84.2017.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GMF, AJSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS WILSON MATTOS 

FOLLES - OAB:23974/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I – Com fulcro no artigo 162 do ECA, designo audiência Instrução e 

Julgamento para o dia 31/10/2018 as 15h30.

II – Expeçam-se mandados de intimação para as partes e testemunhas 

arroladas, fazendo constar a advertência contida no artigo 455, § 4º, IV e 

§ 5º do NCPC de que caso sejam intimadas e, não compareçam a 

audiência supra designada poderão ser conduzidas coercitivamente.

III – Conste no mandado que no dia da audiência a guardiã deverá estar 

acompanhada da adolescente.

IV - Notifique-se o Ministério Público, Defensoria Pública, dando-lhes 

ciência da data designada para realização da audiência.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 97038 Nr: 1066-81.2016.811.0063
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 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, APR, JRH, EHRH, ISTRH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRSH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos constantes na inicial e Extingo 

o Processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, 

para:

4.1 Confirmar a suspensão do Poder Familiar do genitor Carlos Roberto 

Santana Honorato, em relação aos adolescentes Joabe Ramos Honorato, 

Ester Hillary Ramos e Ítallo Samuel Tibúrcio Ramos Honorato, e manter a 

referida suspensão pelo prazo de 02 (dois) anos, a contar da publicação 

da presente sentença, nos termos do art. 1.637 do CC, e dos artigos 22 e 

24 do ECA;

4.2 Manter a guarda dos referidos adolescentes em favor da genitora Ana 

Paula Ramos, nos termos do art. 33 do ECA, tornando-a permanente.

4.3 Expeça-se o Termo de Guarda permanente;

4.4 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.5 Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

4.6 Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações 

de estilo e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 92384 Nr: 1148-49.2015.811.0063

 AÇÃO: Perda ou Suspensão ou Restabelecimento do Poder 

Familiar->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA 

INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, RSPdS, SAdSP, RMAdS, OPdS, EPdS, NGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OPdS, SdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Antonio Borges Pereira - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 87133-Naime Marcio Martins 

Moraes - OAB:3.847/MT

 4. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos constantes na inicial e Extingo 

o Processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, 

para:

4.1 Confirmar a decisão liminar que Suspendeu o Poder Familiar dos 

genitores Solange dos Santos e Osvani Pereira dos Santos, em relação 

aos filhos Ruthe Sabrina Pereira dos Santos e Samuel Augusto dos 

Santos Pereira, e manter a referida suspensão pelo prazo de 02 (dois) 

anos, a contar da publicação da presente sentença, nos termos do art. 

1.637 do CC, e dos artigos 22 e 24 do ECA;

4.2 Manter a guarda das crianças Ruthe Sabrina Pereira dos Santos com 

os tios paternos, Srs. Rozangela Monteiro Alves dos Santos e Odair 

Pereira dos Santos, e Samuel Augusto dos Santos Pereira com os avós 

paternos, Srs. Eustáquio Pereira dos Santos e Natália Gonçalves dos 

Santos, nos termos do art. 33 do ECA, tornando-a permanente.

4.3 Conceder o direito de visitas à genitora Solange dos Santos aos finais 

de semana, devendo ser exercido apenas na casa dos tios e avós 

paternos, Srs. Rozangela Monteiro Alves dos Santos e Odair Pereira dos 

Santos e Srs. Eustáquio Pereira dos Santos e Natália Gonçalves dos 

Santos, sob a supervisão dos mesmos;

4.4 Expeça-se o Termo de Guarda permanente;

4.5 Tendo em vista o disposto na Lei 6.015/73 (art. 102, item 06), e na Lei 

8.069/90 (art. 163, parágrafo único), após o trânsito em julgado da 

sentença, expeça-se o mandado de averbação no registro de nascimento.

4.6 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.7 Intimem-se. Cumpra-se.

4.8 Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações 

de estilo e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 32521 Nr: 2995-67.2007.811.0063

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mariney Fatima Neves - 

OAB:10737

 É o relato do necessário.

 Decido.

Osvaldo Daniel de Araújo, foi atuada por ter descumprido a Lei 8.069/90 e 

a Portaria nº 011/2007/COORD/JIA, sendo proferida sentença condenando 

o requerido ao pagamento de 3(três) salários mínimos vigentes a partir do 

trânsito em julgado da sentença. A sentença foi convertida em execução 

de quantia certa contra devedor solvente.

As infrações administrativas previstas no ECA, possuem natureza 

essencialmente administrativa, logo, a multa imposta no preceito 

secundário dos dispositivos que disciplinam as infrações segure as 

regras de Direito Administrativo, e não Penal ou Civil, possuindo assim, 

prazo prescricional para cobrança de cinco anos.

O marco temporal para dar início a contagem do prazo prescricional não 

se dá no ato da infração, tampouco na ausência de localização de bens 

do devedor, mas sim, no momento em que o crédito tornou-se exigível, ou 

seja, com o trânsito em julgado da sentença.

O artigo 921, III, do CPC, disciplina que nos casos de ausência de bens 

penhoráveis, o processo deverá ficar suspenso até que o executado 

venha a ter bens que permita a constrição e pagamento da divida, todavia, 

o Código de Processo Civil, não prevê o prazo máximo de suspensão da 

execução.

Assim, sabido é, que o processo não pode permanecer suspenso ou sem 

uma solução indefinidamente.

Extrai-se dos autos que a execução teve inicio em setembro de 2008 , 

assim, o processo já perdura há 9(nove) anos, sem que tenha uma 

solução, ocorrendo em teste a prescrição quinquenal, havendo inclusive 

entendimento no Superior Tribunal de Justiça, neste sentido, vejamos:

“ ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 214, § 1º, DO ESTATUTO 

DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. 

PRESCRIÇÃO. TERMO A QUO. O marco inicial para a contagem do prazo 

prescricional para a cobrança da multa administrativa imposta, em razão 

de infração prevista no ECA, é o trânsito em julgado para efeito de 

pagamento da multa e não a data da infração administrativa. (REsp. 

1323653/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA 

TURMA, julgado em 19/3/2013, DJe 01/04/2013)”.

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. MULTA COMINADA PELA LEI Nº 8.069/90. 

NATUREZA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS 

PARA SUA COBRANÇA. (...) 2. A multa prevista pela Lei nº 8.069/90 como 

sanção às infrações administrativas possui a mesma natureza 

administrativa e, como tal, sua cobrança sujeita-se ao lapso prescricional 

de cinco anos. Inaplicabilidade do prazo de dois anos previsto no art. 114, 

I, do Código Penal. O art. 226, caput, do ECA somente faculta a aplicação 

das normas da parte geral do Código Penal aos crimes nele definidos. 3. 

Embargos declaratórios acolhidos tão-somente para conhecer em parte do 

recurso especial e, nesta, negar-lhe provimento." (EDcl no AgRg no REsp 

737054/SP, Relator Ministro José Delgado, DJ de 20.02.2006) 3. Inexiste 

ofensa ao art. 535 do CPC, quando o tribunal de origem, embora 

sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão 

posta nos autos. 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. 4. Recurso 

especial provido. (REsp 850.227/RN, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA 

TURMA, julgado em 27.11.2007, DJ 27.02.2008 p. 164)”.

Certo é, que qualquer procedimento jurídico deve ter o seu inicio, meio e 

fim, não podendo as partes ficarem ligadas ad eternum, a conclusão do 

processo.

Portanto, acolho a cota Ministerial de fls. 99/103, e, em cumprimento ao 

artigo 924, V, c/c artigo 921, § 5º, ambos do CPC, julgo extinto o processo 

com resolução do mérito.

Dê-se ciência ao Ministério Público.

Após, o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações devidas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Gleide Bispo Santos

 Cod. Proc.: 90037 Nr: 2527-59.2014.811.0063

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE
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 PARTE AUTORA: DP, MDFFDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGÉRIO NAVES DA SILVA - 

OAB:13663 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 4. Dispositivo

Pelo exposto, Julgo Procedente os pedidos constantes na inicial e Extingo 

o processo com Julgamento do Mérito, na forma do art. 487, I, do CPC, 

para:

4.1 Manter a guarda da criança Esther Isadora Fernandes, em favor da 

Requerente Maria de Fátima Fernandes dos Santos, nos termos do art. 33 

do ECA;

4.2 Expeça-se o termo de Guarda Permanente;

4.3 Ressalto, que a guarda pode a qualquer momento ser modificada, 

sempre que o melhor interesse da criança assim o recomendar.

4.4 Feito isento de custas processuais, ex vi do art. 141, § 2º, do ECA.

4.5 Intimem-se. Cumpra-se.

4.6 Após, com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

anotações de estilo e as baixas necessárias.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92482 Nr: 1232-50.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, GESS, JLAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gomes Brandão - 

Defensor Publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Glaucia Anne Kelly do 

Amaral - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1232-50.2015.811.0063, Protocolo 92482, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104568 Nr: 1856-31.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: FLMB, KdSMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defesnsoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1856-31.2017.811.0063, Protocolo 104568, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103520 Nr: 1006-74.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, VADSS, 

GADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1006-74.2017.811.0063, Protocolo 103520, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 101940 Nr: 5346-95.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LGBP, EBL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

5346-95.2016.811.0063, Protocolo 101940, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 83244 Nr: 2810-53.2012.811.0063

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALRdF, FRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Gomes Brandão - 

Defensor Publico - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Luíza da Cunha 

Cavalcante - OAB:6.847/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2810-53.2012.811.0063, Protocolo 83244, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104771 Nr: 2029-55.2017.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: WdSM, RGdS

 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 ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2029-55.2017.811.0063, Protocolo 104771, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45034 Nr: 2058-18.2011.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, SFAB, 

KFFB

 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 

2058-18.2011.811.0063, Protocolo 45034, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 44591 Nr: 1615-67.2011.811.0063

 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, PNdO, 

IAOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 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 

1615-67.2011.811.0063, Protocolo 44591, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 100119 Nr: 3774-07.2016.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 
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Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, ECP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano André Viruel Martinez 

- Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3774-07.2016.811.0063, Protocolo 100119, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111196 Nr: 2955-02.2018.811.0063

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: TRGdA, AMAAP, DPdEdMG

 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 ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

2955-02.2018.811.0063, Protocolo 111196, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 108717 Nr: 948-37.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, GVSDP, 

VMDP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

948-37.2018.811.0063, Protocolo 108717, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 104728 Nr: 1991-43.2017.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, LVdBL, 

RdBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

1991-43.2017.811.0063, Protocolo 104728, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111617 Nr: 3325-78.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, RSDSX, 

VDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO - MT (PADRONIZADO), para devolução dos autos nº 

3325-78.2018.811.0063, Protocolo 111617, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92406 Nr: 1161-48.2015.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DPdEdMG, SdSC, GGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovanna Marielly da Silva 

Santos - Defensora Pública do Estado - OAB:6.963/MT

 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 1161-48.2015.811.0063, Protocolo 92406, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111818 Nr: 3499-87.2018.811.0063

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso, EGDSF, 

CADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdMG, MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDICTO MIGUEL CALIX 

FILHO - OAB:9192/O

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3499-87.2018.811.0063, Protocolo 111818, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 86823 Nr: 3176-58.2013.811.0063

 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): MdC/M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogerio Bravin de Souza - 

Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO RIBEIRO VERÃO - 

OAB:8495, ROMERO SUASSUNA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADORIA 

GERAL DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT (PADRONIZADO), para devolução 

dos autos nº 3176-58.2013.811.0063, Protocolo 86823, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112166 Nr: 3759-67.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLDS, NVLDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PRICILLA SQUINELLO NOGUEIRA 

- OAB:11132

 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 3759-67.2018.811.0063, Protocolo 112166, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111950 Nr: 3604-64.2018.811.0063

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GSM, ACDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC/M, SMDEDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELY RODRIGUES MACHADO - 

OAB:22.410

 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 3604-64.2018.811.0063, Protocolo 111950, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

Juizados Especiais Cíveis

Juizado Especial Criminal Unificado do Centro
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Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131618 Nr: 5579-27.2018.811.0062

 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: Maria das Graças Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Itacir Brandeleiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley dos Santos Pereira - 

OAB:OAB/MT 6.504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wesley dos Santos Pereira - 

OAB:OAB/MT 6.504

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) da vítima Dr. Wesley dos Santos Pereira, OAB/MT 6.504, 

da audiência preliminar designada para o dia 31.10.2018 às 15:30h, 

processo: 131618, neste Juizado Especial Criminal Unificado da Capital

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131358 Nr: 5339-38.2018.811.0062

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thiago Peruchi Chimati

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) das vítimas Dra. Cristina das Graças Souza Bueno, 

OAB/MT 20.911, da audiência preliminar designada para o dia 17.10.2018 

às 11:30h, processo: 131135, neste Juizado Especial Criminal Unificado da 

Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 131135 Nr: 5129-84.2018.811.0062

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Antonio Mutran

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 70, da Lei n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, INTIMO 

o(a) advogado(a) da vítima Dra. Michelle Vicente de Oliveira, OAB/MT 

21.451, da audiência preliminar designada para o dia 17.10.2018 às 

15:00h, processo: 131135, neste Juizado Especial Criminal Unificado da 

Capital.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 127711 Nr: 1876-88.2018.811.0062

 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: REPRESENTAÇÃO LEGAL DO L. M. CAMPOS - 

COMÉRCIO DE BIJUTERIAS LTDA-ME - SIDD BIJUX

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mirian Rodrigues Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hemerson Leite de Souza - 

OAB:OAB/MT 20.626/O

 Visto.

 ACOLHO a justificativa apresentada pelo nobre causídico da parte 

Querelada às fls.72/75, determino que RETIRE-SE o feito da pauta de 

audiências do dia 10.10.2018 às 10:00 horas, e REDESIGNO a audiência 

em continuidade da preliminar para o dia 31.10.2018 às 08h30min.

INTIMEM-SE as partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 129604 Nr: 3690-38.2018.811.0062

 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: Raimundo Braga Neto, Kássia Regina Naves Silva Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leila Aparecida Diogo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erica de Assis Velozo Braga - 

OAB:, Erica de Assis Velozo Braga - OAB:16078

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Guilherme Aguirre 

Guedes - OAB:10.519/MT

 Visto.

 ACOLHO a justificativa apresentada pelo nobre causídico da parte 

Querelada à fl.38, determino que RETIRE-SE o feito da pauta de audiências 

do dia 02.10.2018 às 08:00 horas, e REDESIGNO a audiência em 

continuidade da preliminar para o dia 05.12.2018 às 09:30 horas.

INTIMEM-SE as partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 129867 Nr: 3940-71.2018.811.0062

 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: Josane Francisca Dias de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindaura Oliveira Souza Lopes, Vinicius 

Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Frederick S. I. de 

Almeida - OAB:7355-A, Fábio Moreira Pereira - OAB:OAB/MT 9.405, 

Kalynca Silva Inez de Almeida - OAB:15598

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Lorena Araújo Vieira - 

OAB:OAB/MT 24.275/O

 Visto.

 HOMOLOGO, por sentença, para que produzam seus jurídicos e legais 

efeitos a Transação Penal aceita pelo suposto autor do fato VINICIUS 

OLIVEIRA LOPES, o que faço com fulcro no art. 76, § 4º da Lei 9.099/95.

 Aguardem-se os autos em Cartório até o cumprimento integral da 

Transação Penal.

 Outrossim, quanto a autora do fato LINDAURA OLIVEIRA SOUZA LOPES, 

considerando que as partes não se conciliaram e a agente não aceitou a 

proposta de Transação Penal que lhe foi ofertada, DESIGNO audiência 

preliminar em continuidade para o dia 31.10.2018, às 09h.

 INTIMEM-SE as partes.

 Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 128528 Nr: 2648-51.2018.811.0062

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Alves de Aguiar, Gilmar Pereira de 

Oliveira, Silbeni Conceição de Amorim Pereira, Eliton Barbosa da Silva, 

Maraiza Adelina Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 DEFIRO a cota do Ministério Público.

 DESIGNO Audiência em Continuidade da Preliminar, nos termos do art. 72 

da Lei nº. 9.099/95, para o dia 24/10/2018 às 08:30 horas.

INTIMEM-SE as partes.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mário Roberto Kono de Oliveira

 Cod. Proc.: 129319 Nr: 3410-67.2018.811.0062

 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: Terezinha Nogueira de Jesus

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diana Maria Laurenti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphaely Andrade de Oliveira - 

OAB:23.826/MT, Wadylla Maria de Albuquerque Aquino - 

OAB:22.720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio Helene Lessa - 

OAB:OAB/MT 16.633

 Visto.

ACOLHO a justificativa apresentada pela querelada e DESIGNO audiência 

preliminar, nos termos do art. 72 da Lei n.º 9.099/95, a ser realizada no dia 

19.10.2018, às 13h00min.

 INTIME-SE a querelada devendo constar no mandado a advertência de 
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que sua ausência importará em condução coercitiva.

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.: 37953 Nr: 112-07.2018.811.0082

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): G.F INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 

LTDA- EPP, Gilmar José Miranda Paes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miruxy Oliveira Soares da 

Silva - OAB:22.603, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:9098

 Diante do exposto, INADMITO o recurso interposto (fl. 92/95), eis que 

incabível contra a decisão recorrida, bem como MANTENDO a decisão 

proferida às fls. 88/89 em todos os seus termos e INDEFIRO o pedido de 

prova pericial formulado pela defesa, pois incompatível com o rito 

processual sumaríssimo.Certifique-se o decurso do prazo para 

interposição dos recursos cabíveis.Cumpra-se na forma determinada às 

fls. 88/89, expedindo-se o necessário para a realização da audiência 

preliminar designada.Cuiabá, 21 de setembro de 2018.Rodrigo Roberto 

CurvoJuiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Rodrigo Roberto Curvo

 Cod. Proc.: 26443 Nr: 1036-23.2015.811.0082

 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): G. T. Sales Comércio de Madeiras - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danielly Batista Venancio - 

OAB:19126, Denis Augusto Monteiro Lopes - OAB:2433, Maiele 

Rogo Mascaro - OAB:5122, MARIO LACERDA NETO - OAB:7448, 

Mauro César Gonçalves Benites - OAB:19.035, NATIANE CARVALHO 

DE BONFIM - OAB:6933, SERGIO FERNANDO CEZAR - OAB:7449

 Vistos.

 Acolho a manifestação ministerial retro e, por conseguintes, DESIGNO 

audiência de instrução para o dia 20 DE FEVEREIRO DE 2019, às 14h30 

(art. 394, §1º, inciso III, do CPP c/c art. 78 da Lei n. 9.099/95), quando, nos 

termos do artigo 81 da Lei dos Juizados Especiais, será oportunizada a 

apresentação de resposta à acusação. Em seguida, será ou não recebida 

a denúncia, momento em que, sendo possível, proceder-se-á a proposta 

de suspensão condicional do processo, conforme dispõe o artigo 89 da 

Lei n. 9.099/95, sem prejuízo da oferta de eventual proposta de transação 

penal, caso cabível.

EXPEÇA-SE carta precatória com a finalidade de intimar a denunciada G. T. 

SALES COMÉRCIO DE MADEIRAS – ME, por seu representante legal, 

encaminhando cópia da presente denúncia, fazendo constar que deverá 

se fazer representar na audiência designada, por seu proprietário ou 

preposto acompanhado de advogado e com suas testemunhas ou 

apresentar requerimento para intimação, no mínimo 05 (cinco) dias antes 

de sua realização (art. 78, §1º, da Lei n. 9.099/95).

Junte-se aos autos às certidões de praxe.

Requisitem-se/intimem-se as testemunhas.

Intime-se a defesa constituída e o Ministério Público.

Às providências.

Cuiabá, 14 de setembro de 2019.

Rodrigo Roberto Curvo

Juiz de Direito

Comarca de Rondonópolis

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 308, DE 28 DE SETEMBRO DE 201 8

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS, JUIZ DE DIREITO E DIRETOR DO FORO DE 

RONDONÓPOLIS, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela 

Portaria N.5/2017, do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, resolve;

 Artigo 1º - Retificar a Portaria nº 296, datada de 14.09.2018, que 

designou a servidora Flávia Regina Souza Pereira, matrícula nº 14223, 

como Gestora Judiciário, na 1ª Vara Criminal, no dia 28 de setembro de 

2018 período de 12 a 2 6 de novembro de 201 8, em razão d o usufruto de 

folgas compensatórias d a servidor a Karoline di Paula Pistori Machado, 

matrícula nº 22135, onde consta 12 a 26 de novembro; fazer constar, no 

período de 12 a 23 de novembro de 2018

 Artigo 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

Juiz de Direito e Diretor do Foro

Varas Cíveis

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 787710 Nr: 9293-80.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONIR DA SILVA, ANA MARIA RIBEIRO DA 

SILVA, PEDRO NOBORU KOJIMA, VALDIRENE DE OLIVEIRA KOJIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GELSON LUIS GALL DE 

OLIVEIRA - OAB:3966/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239-B/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS

PRIMEIRA VARA CÍVEL

Feitos Cíveis nº 9293-80.2015

Ação: Execução por Quantia Certa

Exequente: Gelson Luis Gall de Oliveira.

Executados: Leonir da Silva e Outros.

Vistos, etc...

GELSON LUIS GALL DE OLIVEIRA, em causa própria, nos autos da ação 

de “Execução por Quantia Certa” que move em desfavor de LEONIR DA 

SILVA, ANA MARIA RIBEIRO DA SILVA, PEDRO NOBORU KOJIMA E 

VALDIRENE DE OLIVEIRA KOJIMA, devidamente qualificados, ingressou 

com os pedidos de (fls.117/127; fls.128/141), vindo-me conclusos.

D E C I D O:

Acolho o pedido formulado às (fls.117/127), mediante as cautelas de 

estilo.

No mesmo diapasão, defiro a pretensão de (fls.128/141), com fulcro nos 

artigos 835, incisos I e XIII e 855, ambos do Código de Processo Civil, 

intimando-se pessoalmente Everaldo João da Silva e Aline Antunes de 

Souza (fl.133), para que se abstenham de efetuar o pagamento da parcela 

datada de 30.09.2018, no valor de R$375.000,00 (trezentos e setenta e 

cinco mil reais) aos executados e, para que na data aprazada efetuem o 

depósito da importância junto à Conta Única do Egrégio Tribunal de Justiça 

deste Estado, vinculada aos presentes autos.

Cumprida a determinação supra, restando exitosa, intimem-se as partes, 

para manifestação em (10) dez dias.

Intimem-se. Cumpra-se.

Rondonópolis, 27 de setembro de 2018.

Dr. Luiz Antonio Sari,

Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 433806 Nr: 2472-36.2010.811.0003

 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: SEBASTIAO JOSE DA SILVA, HELENA BARBOSA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL 
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DE MATO GROSSO LTDA, GERALDO EUSTÁQUIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA - OAB:, 

GERALDO ROBERTO PESCE - OAB:5137/MT

 Intimação dos advogados das partes para no prazo de 10 (dez) dias 

manifestar-se nos autos quanto ao petitório de fls. 123/124.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 429008 Nr: 11114-32.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS SERGIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBAÑEZ - OAB:206.339-SP, JULIANA CELIA GARCIA - OAB:OAB/SP 

230.608, JUSCELINO ADSON DE SOUZA FILHO - OAB:122345 , RENATA 

MARINELLL - OAB:OAB/SP 243.356, SERGIO SOARES SILVA - 

OAB:OAB/SP 251.896

 (...) Nesses termos, evidenciada a dedução de pretensão ou defesa 

contra texto expresso de lei ou fato incontroverso, a alteração da verdade 

dos fatos e a interposição de incidente manifestamente infundado, com 

fundamento no artigo 80, incisos II e III, do CPC, é de ser condenada a 

executada como litigante de má-fé, no importe de (5%) cinco por cento, 

sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 81 do mesmo 

estatuto processual.De outro lado, determino à senhora Gestora que 

expeça ofício à Conta Única, para que realize a transferência da 

importância penhorada à (fl.353), com suas devidas correções, 

vinculando-a ao Feito nº 0010630-36.2017.811.0003 do Primeiro Juizado 

Especial desta Comarca, mediante as cautelas de estilo.Por fim, 

transcorrido o prazo recursal, defiro o levantamento do saldo da penhora 

de (fl.362), com suas devidas correções, em favor da parte exequente, 

expedindo-se o competente alvará judicial.Após cumpridas as 

determinações supra, intime-se a parte exequente, via seu bastante 

procurador, para que no prazo de (10) dez dias traga aos autos 

demonstrativo de cálculo atualizado do débito, incluindo-se a multa de 

litigante de má-fé aplicada à devedora, bem como, decotando-se os 

valores depositados às (fls.49; fl.55; fl.78; fl.98).Intimem-se. 

Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de setembro de 2018.Dr. Luiz Antonio 

Sari,Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 706817 Nr: 1554-61.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO SOUZA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE SLEIMAN ALY DIB, CECILIA DIB, 

NASSER DE OLIVEIRA DIB, KATIA FARES DIB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIVAL POHL MOREIRA DE 

CASTILHO - OAB:MT/3981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CAMILO DE SOUSA 

JUNIOR - OAB:MT/7043, RAYRANA SANTANA FERREIRA - OAB:23945/B

 Intimação do advogado do requerente para no prazo legal manifestar-se 

nos autos, querendo, quanto ao petitório de fls. 108/109.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 438100 Nr: 6767-19.2010.811.0003

 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: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIVINA MARIA COIMBRA MAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Do Advogado da parte Autora para efetuar o depósito da diligência do 

bairro Vila Aurora III 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.: 820330 Nr: 3105-37.2016.811.0003

 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: ADEMILDO GALVAO DUARTE, SELMA DE SOUZA 

ALVES DUARTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO BATISTA DE MORAES, ARZENE 

PARREIRA RODRIGUES, CLEIDA ORTIZ DIAS, MARIA DE JESUS PEREIRA 

DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Face ao exposto, o mais que consta dos autos e princípios de direito 

aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE a presente “Ação de 

Usucapião” promovida por ADEMILDO GALVÃO DUARTE e SELMA DE 

SOUZA ALVES DUARTE, com qualificação nos autos, em desfavor de 

JOÃO BATISTA DE MORAES, com qualificação nos autos, para declarar o 

domínio do promovente da ação sobre a área descrita e caracterizada nos 

autos, tudo de conformidade com os preceitos dos artigos 1.238 e 

seguintes do Código Civil. Esta sentença servirá de título para transcrição, 

oportunamente, no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca. Condeno 

o réu no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

que arbitro em 15% (quinze por cento), sobre o valor dado à causa, na 

forma do § 2º, do artigo 85 do Novo Código de Processo Civil. Transitada 

em julgado, expeça-se mandado para a transcrição, no Registro de 

I m ó v e i s  d a  C o m a r c a ,  a p ó s  a r q u i v e - s e . 

Publique-se.Intimem-se.Cumpra-se.Roo-Mt., 12 de maio de 2018.-Dr. Luiz 

Antonio Sari,Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005511-43.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PREZOTO (AUTOR(A))

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

QUALITA VEICULOS E MOTORES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005511-43/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Adriane Cristina de Oliveira Prezoto. Ré: Qualità Veículos e 

Motores Ltda. Vistos, etc. ADRIANE CRISTINA DE OLIVEIRA PREZOTO, 

com qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara 

neste Juízo com “Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais”, em desfavor de QUALITÀ VEÍCULOS E MOTORES LTDA, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória de 

urgência, vindo os autos conclusos. Aduz a parte autora que o veículo 

descrito e caracterizado nos autos, cuja placa é DGQ0370, era 

pertencente à parte autora; que, o referido veículo fora vendido à ré em 

12.12.2006, não informando o valor atribuído ao negócio, nem mesmo 

carreando aos autos o correspondente contrato de compra e venda; que, 

assinara o documento de transferência do veículo, sendo 

responsabilidade da ré proceder a transferência do mesmo, documento de 

(fl.26 – correspondência ID 14205122). Ademais, que até a presente data 

o veículo não fora transferido para o nome da ré, recaindo sobre a autora 

o ônus dos débitos referentes ao referido veículo, em conformidade com o 

documento de (fls.29/30 – correspondência ID 14205101). Por fim, requer 

em sede de tutela provisória de urgência que seja determinado à ré que 

efetue a transferência do veículo objeto desta lide, bem como, transferindo 

para si as multas e demais débitos atinentes ao veículo objeto da lide; que, 

seja suspensos os protestos dos débitos elencados nos autos, em 

conformidade com o item ‘c’ de (fl.14205054, fls.12/13). D E C I D O: 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 401 de 620



Considerando os documentos de (fls.21/25 – correspondência ID 

14205062 e ID 14205095), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, CPC). O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe 

sobre a tutela provisória, in verbis: “A tutela provisória pode 

fundamentar-se em urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento 

que a tutela de urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é 

frisar e elucidar o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual 

Código de Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a 

lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de 

urgência tem um tempo de duração predeterminado, não sendo projetada 

para durar para sempre. A duração da tutela de urgência depende da 

demora para a obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida 

ou denegada, a tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, 

apesar de serem provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é 

temporária. Temporário também tem um tempo de duração predeterminado, 

não durando eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é 

substituída pela tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo 

tomar seu lugar” (Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito 

Processual Civil. Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) 

Não há, pois, que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do 

autor, muito embora travestida de tutela provisória de urgência, que 

culmine, apenas e tão somente, na resolução do mérito inaudita altera 

parte, eis que quando da prolação da sentença não se verificará a 

substituição da tutela de urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a 

qual se obtém com o trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso 

concluir que quando da apreciação da tutela provisória esgotar-se o 

provimento final do processo aquela não poderá ser deferida, sob pena de 

incorrer em prejulgamento do feito. De outro norte, há que se destacar que 

para que seja deferida a tutela provisória de urgência (antecipada ou 

cautelar) deverá haver a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 

300, CPC). Sobre a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPRA E VENDA – BEM MÓVEL – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO LIMINAR DE TRANSFERÊNCIA DA 

PROPRIEDADE DO VEÍCULO – DEFERIMENTO QUE SE MOSTRA 

PREMATURO – MANUTENÇÃO DA R. DECISAO AGRAVADA, QUE 

INDEFERIU O PEDIDO – RECURSO NÃO PROVIDO. Ausentes elementos de 

convicção suficientemente seguros, ao menos neste momento de 

cognição sumária, para autorizar a transferência da propriedade do 

veículo que teria sido vendido à autora pela ré, prudente se mostra o 

estabelecimento do contraditório, e assim, de rigor a manutenção da r. 

decisão agravada.” (TJ-SP - AI: 21574609420158260000 SP 

2157460-94.2015.8.26.0000, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 

25/08/2015, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

27/08/2015) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRANSFERÊNCIA DE 

VEÍCULO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO CONSISTENTE. IMPOSSIBILIDADE. PERIGO DE 

IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO. 1. POR CAUSA 

DO PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DO PROVIMENTO ANTECIPATÓRIO, 

AFIGURA-SE INVIÁVEL A CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

PARA QUE SE DETERMINE A TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO OBJETO DE 

CONTRATO DE COMPRA E VENDA PARA O NOME DA ORA AGRAVANTE, 

SOB A ALEGAÇÃO DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SUA OBRIGAÇÃO, 

NOS TERMOS NO ART. 273, § 2º, DO CPC. ISSO OCORRE PORQUE, ALÉM 

DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PLEITEADA CONFUNDIR-SE 

COMO O PRÓPRIO PEDIDO EM DEFINITIVO, OS FATOS ALEGADOS PELA 

AGRAVANTE CARECEM DE PROVA CONSISTENTE, QUE HAVERÁ DE SER 

PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL, SOB PENA DE 

AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA AMPLA DEFESA E DO 

CONTRADITÓRIO. 2. AGRAVO IMPROVIDO.” (TJ-DF - AGI: 

20140020068040 DF 0006844-09.2014.8.07.0000, Relator: ARNOLDO 

CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 09/07/2014, 4ª Turma Cível, 

Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/07/2014 . Pág.: 127) Assim, 

conforme se depreende da ação proposta pela parte autora, vê-se que os 

elementos carreados ao ventre dos autos não convencem o espírito do 

julgador do fato que se propõe (art.300, CPC). Por fim, considerando que a 

questão se arrasta há doze anos, conforme documento de (fl.26 – 

correspondência ID 14205122) e, somente, agora a parte autora procurara 

o Poder Judiciário, deixando transcorrer prazo razoável para a propositura 

da ação, vislumbro a sua inércia em procurar o provimento jurisdicional o 

que por si só afasta a existência da urgência, esta condição sine qua non 

para o deferimento da tutela pretendida (art.300, CPC). Portanto, hei por 

bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, até ulteriores 

deliberações deste juízo. Em consonância com o disposto no Novo Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 

05 de novembro de 2018, às 08h00min. Cite-se, observando-se os termos 

dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo 

Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos 

do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho de 2018 Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003445-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS SARAIVA DA SILVA (AUTOR(A))

LEVI ALVES CAMPOS (AUTOR(A))

LETICIA SILVA DE LIMA SUZANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMARA MAYER (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1003445-90/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autora: Levi Alves Campos e Outro. Réu: Lucimara Mayer. Vistos, etc. 

LEVI ALVES CAMPOS e RUBENS SARAIVA DA SILVA, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Indenização 

por Danos Materiais e Morais” em desfavor de LUCIMARA MAYER, com 

qualificação nos autos, sobreveio o pedido de assistência judiciária, 

vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos 

de (fl.70 e fls.73/80 – correspondência ID 13919164 e ID 13919190), hei 

por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). Em 

consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 05 de 

novembro de 2018, às 08h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo/Mt 30 de 

julho de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005518-35.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO PAIAO (ADVOGADO(A))

OXIRLEY FERREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005518-35/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autor: 

Oxirley Ferreira de Souza. Ré: Telefônica Brasil S/A (Vivo). Vistos, etc. 

OXIRLEY FERREIRA DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” 

em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S/A (VIVO), pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os 

autos conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos de (fls.34/37 e 

fl.41 – correspondência ID 14209431 e ID 14209441), hei por bem em 

deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De outro norte, 

indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘d.4’ de 

(fl.13 – correspondência ID 14209309, fl.12), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 
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decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 05 de novembro de 2018, às 09h30min, no CEJUSC. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005576-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON MENDES SOUZA (AUTOR(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

ELY SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005576-38/2018 Ação: Indenização Autor: Wanderson Mendes Souza. 

Ré: Telefônica Brasil S/A (Vivo). Vistos, etc. WANDERSON MENDES 

SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação Declaratória de Indenização” em desfavor de TELEFÔNICA 

BRASIL S/A (VIVO), pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido 

de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fls.22/24 – correspondência ID 

14243905 e ID 14243928), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). Em consonância com o disposto no artigo 334 do 

Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 05 de novembro de 2018, às 10h00min, no CEJUSC. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001740-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

WESLANIA RIBEIRO DE AQUINO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1001740-28.2016 Ação: Declaratória c/c Indenização Autor: Espólio de 

Rony Marcos Araújo Ferras Ré: Energisa S/A Vistos, etc... Espólio de 

Rony Marcos Araújo Ferras, com qualificação nos autos, ingressara com 

a presente ação em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energisa S/A, com qualificação nos autos. Devidamente citada, contestara 

o pedido. Foi determinada a especificação das provas, a empresa ré 

requereu a produção de prova oral ID-14283638, vindo-me os autos 

conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo como 

aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo 

Civil. A preliminar abraçada pela empresa ré está intimamente ligada à 

matéria de fundo, razão pela qual, relego sua apreciação quando do 

exame da matéria de mérito. Para audiência de instrução e julgamento, 

designo o dia 29 de janeiro de 2019, às 14:00 horas. Fixo o prazo comum 

de 15 (quinze) dias para as partes apresentarem rol de testemunhas, na 

forma do § 4° do artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. 

Cumpra-se. Roo-Mt, 28/seembro/2018.- Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de 

Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008501-41.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO BASILIO DA SILVA (REQUERENTE)

LEIDIANE BASILIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1008501-41.2017 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: Geraldo 

Basilio da Silva Ré: Energisa S/A Vistos, etc... Geraldo Basilio da Silva, 

com qualificação nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor 

de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energisa S/A, com 

qualificação nos autos. Devidamente citada, contestara o pedido, 

impugnando o pedido de assistência judiciária. Foi determinada a 

especificação das provas, a empresa ré requereu a produção de prova 

oral ID-14974826, vindo-me os autos conclusos. D e c i d o: Analisando a 

questão posta à liça, não vejo como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 

355 do Novo Código de Processo Civil. O pedido de impugnação da 

assistência judiciária formulada pela empresa ré não deve, à evidência 

dos elementos centrados no processo ser atendida, pois: É sabido que, 

para que a parte goze dos benefícios da justiça gratuita, basta-lhe firmar 

impossibilidade de solver as custas do processo e os honorários de 

advogado, sem prejuízo próprio, ou da família "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" art. 4º da Lei nº 1.060/50. E, afirmada, a condição de pobreza, 

para aquele fim, é verdade jurídica presumida, até prova em contrário e, 

nesse sentido é a jurisprudência. "Para que a parte obtenha o benefício da 

assistência judiciária jurídica, basta a simples afirmação da sua pobreza, 

até prova em contrário" (RSTJ 7/414). "Assistência Judiciária. Justiça 

Gratuita. Concessão do benefício mediante presunção iuris tantum de 

pobreza decorrente da afirmação da parte de que não está em condições 

de pagar as custas do processo e honorários de advogado sem prejuízo 

do sustento próprio e de sua família. Admissibilidade. Inteligência do art. 

5º, XXXV e LXXIV, da CF" (RE 204.305-PR, 1ª Turma do Supremo Tribunal 

Federal, julgado em 05.05.98, Rel. Min. Moreira Alves). E, no caso dos 

autos, o autor trouxe aos autos o documento necessário à concessão 

ID-10441329, razão pela qual, indefiro. Defiro a prova oral requerida pela 

empresa ré. Para audiência de instrução e julgamento, designo o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 15:00 horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias 

para as partes apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do 

artigo 357 do mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

28/setembro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005629-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

JURANDIR TEODORO DE SOUZA (AUTOR(A))

ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

VIA VAREJO S/A (RÉU)

BANCO ITAUCARD S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005629-19/2018 Ação: Ordinária Autor: Jurandir Teodoro de Souza. 
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Réus: Via Varejo S/A (Casas Bahia / Ponto Frio) e Outro. Vistos, etc. 

JURANDIR TEODORO DE SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação Ordinária” em desfavor de VIA VAREJO 

S/A (CASAS BAHIA / PONTO FRIO) e BANCO ITAÚ CARD S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz o autor que sofrera um “golpe” em 

27.02.2017; que, no referido dia a parte autora tivera problemas com seu 

veículo e que dois sujeitos se aproximaram oferecendo ajuda; que, ao 

solucionarem o problema no veículo do autor fora cobrada a importância 

de R$150,00 (cento e cinquenta reais), valor este que fora pago mediante 

utilização do cartão de crédito. Ademais, que ao chegar em sua residência 

o autor, idoso, percebera que estava sem seu cartão de crédito; que, 

informara a operadora do cartão o extravio; que, soubera ter sido 

realizada compra no importe de R$6.000,00 (seis mil reais); que, registrara 

Boletim de Ocorrência nº2018.67150 de (fls.24/25 – correspondência ID 

14269904). Outrossim, que não conseguira cancelar a referida compra de 

fora administrativa; que, as operações ora impugnadas encontram-se em 

análise pelo banco réu. Por derradeiro, requer que seja deferida a tutela 

provisória de urgência, a fim de que o segundo réu suspenda as 

cobranças referentes as compras realizadas em 27.02.2017, no 

estabelecimento da primeira requeria, no que tange às duas compras 

realizadas com o cartão sob nº4220.XXXX.XXXX.4648, de titularidade do 

autor, no importe de R$2.999,99 (dois mil, novecentos e noventa e nove 

reais e noventa e nove centavos) cada; que, ambas as empresas rés 

abstenham-se de inscrever o nome e CPF da parte autora nos órgãos de 

restrição ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no importe de 

R$500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, nos termos dos 

itens ‘I’ e ‘II’ de (fl.15 – correspondência ID 14269758, fl.13). D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fls.20 – correspondência ID 14269837, 

fl.02), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

NCPC). O artigo 1.048, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece 

que terão prioridade na tramitação em todas as instancias os 

procedimentos nos quais figurem como parte ou interessados pessoa com 

idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos ou portador de doença 

grave, é nesse sentido a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO 

Prioridade na tramitação do feito Pedido que deve ser concedido ao autor 

maior de 60 anos e aos demais co-autores, mesmo que não tenham idade 

igual ou superior a 60 anos Inteligência da Lei nº 10.741/03 que não faz 

restrição ao benefício. Recurso provido.10.741” (5470883120108260000 

SP 0547088-31.2010.8.26.0000, Relator: Maria Laura Tavares, Data de 

Julgamento: 16/05/2011, 11ª Câmara de Direito Público, Data de 

Publicação: 19/05/2011) Assim, hei por bem em deferir o pedido de 

prioridade na tramitação dos autos, com fulcro no documento de (fl.21 – 

correspondência ID 14269837, fl.03). O artigo 294 do Código de Processo 

Civil, estabelece que a tutela provisória pode fundar-se em urgência 

(cautelar ou antecipada satisfativa) ou evidência, sendo requisito 

necessário à concessão das mesmas a verossimilhança da alegação, 

bem como, para aquela que haja juízo ligado à urgência. Ressalte-se que 

verossimilhança da alegação é a confrontação entre a verdade das 

afirmações contidas na petição inicial (narrativa dos fatos) e os demais 

elementos carreados aos autos (provas). De forma que, a tutela 

jurisdicional provisória pode ser exprimida antes do trânsito em julgado, 

quando a decisão jurisdicional produzir efeitos concretos, satisfazendo 

provisoriamente o direito invocado. Sobre a questão, eis a jurisprudência: 

“Tutela antecipada – Obrigação de fazer – Cartão de crédito – Fraude - 

Suspensão de cobrança de faturas de cartões de crédito. 1 - 

Considerando ser possível proteger o direito aparente, bem ainda o fato de 

o ordenamento jurídico não exigir a demonstração de fato negativo e que a 

parte adversa não está impedida de exercer seu direito de acesso à 

justiça, é admissível conceder tutela de urgência determinando suspensão 

da cobrança de faturas de cartão de crédito e a exclusão ou na não 

inclusão do nome da autora em bancos de dados de empresas de 

proteção ao crédito. 2 - A multa cominada em caso de descumprimento da 

decisão judicial tem natureza inibitória, ou seja, sua finalidade é induzir ao 

efetivo cumprimento da obrigação imposta, não tendo que se falar em 

revogação, pois só há incidência caso o mandamento não seja cumprido. 

Recurso não provido.” (TJ-SP - AI: 20831257020168260000 SP 

2083125-70.2016.8.26.0000, Relator: Itamar Gaino, Data de Julgamento: 

15/06/2016, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

15/06/2016) Assim, resta demonstrado, no caso vertente, que existem os 

requisitos da probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos 

preponderantes e convergentes à aceitação de que são verossímeis as 

alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de 

dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito 

desde logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, 

prejuízo algum acarretará às rés, as quais poderão efetuar a cobrança 

novamente em nome da parte autora, bem como, inscreverem seu nome e 

CPF no cadastro de inadimplentes, caso seja configurada durante a 

instrução processual que o débito realmente existe. Assim, hei por bem em 

deferir parcialmente o pedido de tutela provisória de urgência a fim de que 

o segundo réu suspenda as cobranças referentes as compras realizadas 

em 27.02.2017, no estabelecimento da primeira requeria, no que tange às 

duas compras realizadas com o cartão sob nº4220.XXXX.XXXX.4648, de 

titularidade do autor, no importe de R$2.999,99 (dois mil, novecentos e 

noventa e nove reais e noventa e nove centavos) cada; bem como, que 

ambas as empresas rés abstenham-se de inscrever o nome e CPF da 

parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, sob pena de aplicação de 

astreintes no importe de R$200,00 (duzentos reais), limitando-se a 

importância de R$4.000,00 (quatro mil reais), até ulteriores deliberações 

deste juízo (art.297, CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘VIII’ de (fl.16 – correspondência ID 

14269758, fl.14), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a 

instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser 

distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo 

(art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível de causar 

à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter o recurso 

em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de Processo 

Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM 

AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 05 de novembro de 2018, 

às 11h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo/Mt., 30 de julho de 2018 Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005655-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON FIGUEIRA DA SILVA - ME (AUTOR(A))

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005655-17/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Wellington Figueira da Silva – ME. Réu: Energisa Mato Grosso – 

Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. WELLINGTON FIGUEIRA DA 

SILVA – ME, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com 

a presente “Ação Declaratória de Inexistência de Débito” em desfavor 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa 

jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de tutela de urgência, 

vindo-me os autos conclusos. Aduz a parte autora em sua exordial que é 

consumidora de energia elétrica da Unidade Consumidora nº6/1410163-8; 

que, a ré imputa-lhe no importe de R$36.536,80 (trinta e seis mil, 

quinhentos e trinta e seis reais e oitenta centavos), referente à fatura de 

maio/2018, com vencimento para o dia 30.07.2018, conforme documento 

de (fl.56 – correspondência ID 14290268); que, a referida fatura 

corresponde a recuperação de consumo, em conformidade com os 

documentos de (fl.18 e fl.56 – correspondência ID 14290067 e ID 

14290268). Ademais, não comprovara nos autos que se encontra 

adimplente com as demais faturas regulares, eis que ausente nos autos a 

juntada do comprovante de quitação de débitos emitido pela empresa ré. 
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Por derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de 

urgência que a parte ré 1) suspenda a cobrança da fatura ora impugnada; 

2) abstenha-se de inscrever o nome e CNPJ da empresa autora nos 

órgãos de restrição ao crédito; 3) obste-se de proceder o corte do 

fornecimento do serviço de energia elétrica, nos termos dos item ‘a’ de 

(fl.12 – correspondência ID 14289997, fl.09). D E C I D O: O artigo 300 do 

Novo Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários 

à concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CEMIG – CORTE 

DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLENCIA DE 

FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE FATURAMENTO – DISCUSSÃO 

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR – 

RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DESTE DÉBITO 

– DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – INDEFERIMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A concessionária do serviço 

público não pode se valer do corte de energia para compelir o consumidor 

ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de faturamento, sob pena de 

violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve ser deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no fornecimento do 

serviço de cunho essencial, quando em discussão os critérios adotados 

para aferição do valor correspondente ao refaturamento e para determinar 

o restabelecimento dos serviços interrompidos por estes débitos. (...).” 

(grifei) (TJ/MG, nº única: 0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio 

Vilela, Dt julg. 01/06/10) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia 

de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que é 

questionado no caso dos autos. Assim, defiro parcialmente a tutela 

provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa 

ré abstenha-se efetuar a cobrança da fatura de energia elétrica vinculada 

à Unidade Consumidora nº6/1410163-8, no que tange ao importe de 

R$36.536,80 (trinta e seis mil, quinhentos e trinta e seis reais e oitenta 

centavos), referente à fatura de maio/2018, com vencimento para o dia 

30.07.2018, conforme documento de (fl.56 – correspondência ID 

14290268) e, via de consequência, abstenha-se de inscrever o nome e 

CNPJ da autora nos órgãos de restrição ao crédito, bem como, mantenha a 

regular prestação de serviço, até ulteriores deliberações deste juízo. 

Todavia, condiciono o cumprimento da tutela provisória de urgência à 

comprovação nos autos quitação das faturas compreendidas no período 

de julho/2017 a julho/2018, no prazo de (15) quinze dias, eis que o referido 

documento não fora carreado aos autos. De outro norte, indefiro o pleito 

de inversão do ônus da prova requerido no item ‘d’ de (fl.13 – 

correspondência ID 14289997, fl.10), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/12/2015) Em consonância com o disposto no Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 07 de 

novembro de 2018, às 08h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo/Mt 30 

de julho de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003753-63.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES OLIVEIRA NOGUEIRA (REQUERENTE)

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1003753-63.2017 Ação: Declaratória c/c Indenização por Danos Morais 

Autor: Alcides Oliveira Nogueira Réu: Banco Bradesco Financiamentos 

S/A Vistos, etc... Alcides Oliveira Nogueira, com qualificação nos autos, 

ingressara com a presente ação em desfavor de Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, com qualificação nos autos. Devidamente citado, 

contestara o pedido, impugnando o pedido de assistência judiciária. Foi 

determinada a especificação das provas: o autor requereu a produção da 

prova oral; e, o réu, o julgamento antecipado da lide, vindo-me os autos 

conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo como 

aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Novo Código de Processo 

Civil. O pedido de impugnação da assistência judiciária formulado pela 

empresa ré não tem, à evidência dos elementos centrados ao processo, 

como vingar, pois, é sabido que, para que a parte goze dos benefícios da 

justiça gratuita, basta-lhe firmar impossibilidade de solver as custas do 

processo e os honorários de advogado, sem prejuízo próprio, ou da família 

"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" art. 4º da Lei nº 1.060/50. E, afirmada, a 

condição de pobreza, para aquele fim, é verdade jurídica presumida, até 

prova em contrário e, nesse sentido é a jurisprudência. "Para que a parte 

obtenha o benefício da assistência judiciária jurídica, basta a simples 

afirmação da sua pobreza, até prova em contrário" (RSTJ 7/414). 

"Assistência Judiciária. Justiça Gratuita. Concessão do benefício mediante 

presunção iuris tantum de pobreza decorrente da afirmação da parte de 

que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários 

de advogado sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. 

Admissibilidade. Inteligência do art. 5º, XXXV e LXXIV, da CF" (RE 

204.305-PR, 1ª Turma do Supremo Tribunal Federal, julgado em 05.05.98, 

Rel. Min. Moreira Alves). No caso dos autos, o autor juntou o documento 

ID-8090508, o que é suficiente para o deferimento do pedido de 

assistência, razão pela qual, indefiro a pretensão do réu. Para audiência 
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de instrução e julgamento, designo o dia 31 de janeiro de 2019, às 14:00 

horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

28/setembro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1004392-81.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CHEILA GRACIELE BARBOZA SAMPAIO (AUTOR(A))

VINICIUS MANTOVANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Lucimar Rodrigues Neto (RÉU)

FRANCISCO DE ASSIS SAMPAIO (RÉU)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico n° 

1004392-81.2017 Ação: Reintegração de Posse c/c Perdas e Danos 

Autora: Cheila Graciele Barbosa Sampaio Réu: Francisco de Assis 

Sampaio Vistos, etc... Cheila Graciele Barbosa Sampaio, com qualificação 

nos autos, ingressara com a presente ação em desfavor de Francisco de 

Assis Sampaio, com qualificação nos autos. Devidamente citado, 

contestara o pedido. Foi determinada a especificação das provas: a 

autora requerido a produção da prova oral ID-11741055, vindo-me os 

autos conclusos. D e c i d o: Analisando a questão posta à liça, não vejo 

como aplicar o disposto no inciso I, do artigo 355 do Novo Código de 

Processo Civil. A preliminar levada a efeito pela parte ré está intimamente 

ligada à matéria de fundo, assim, relego à sua apreciação quando do 

exame do mérito. Defiro a prova oral requerida pelas partes. Para 

audiência de instrução e julgamento, designo o dia 31 de janeiro de 2019, 

às 15:00 horas. Fixo o prazo comum de 15 (quinze) dias para as partes 

apresentarem rol de testemunhas, na forma do § 4° do artigo 357 do 

mesmo Estatuto Processual. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-Mt, 

28/setembro/2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.-

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005689-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELMA FRITSCH DE MATTOS (AUTOR(A))

DENISE RODEGUER (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005689-89/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Elma 

Fritsch de Mattos. Réu: Banco Bradesco S/A. Vistos, etc. ELMA FRITSCH 

DE MATTOS, com qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a 

presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em desfavor de 

BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: 

Considerando os documentos de (fl.16 e fls.19/25 – correspondência ID 

14309222, fl.03 e fls.06/12), hei por bem em deferir os benefícios da 

Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De outro norte, indefiro o pleito de 

inversão do ônus da prova requerido no item ‘b’ de (fl.12 – 

correspondência ID 14309203, fl.10), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 

07 de novembro de 2018, às 09h00min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo/Mt30 de julho 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005733-11.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON TEIXEIRA CARVALHO (AUTOR(A))

MARIA DEBORA DOS SANTOS (AUTOR(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005733-11/2018 Ação: Resolução Contratual c/c Restituição dos 

Valores Pagos Autores: José Ailton Teixeira Carvalho e Outra. Réus: 

Kappa Empreendimentos Imobiliários Ltda e Outra. Vistos, etc. JOSÉ 

AILTON TEIXEIRA CARVALHO e MARIA DEBORA DOS SANTOS, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

Juízo com “Ação de Resolução Contratual c/c Restituição dos Valores 

Pagos”, em desfavor de KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 

e J. VIRGILIO LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo os autos 

conclusos. D E C I D O: Considerando os documentos de (fls.23/25, fl.28 e 

fl.30 – correspondência ID 14331328, fls.07/09 e ID 14331329, fl.02 e 

fl.04), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, 

CPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova 

requerido no item ‘VI de (fl.16 – correspondência ID 14331327, fl.14), eis 

que entendo, por ora, necessário e oportuno a instauração do 

contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser distribuído o ônus 

da prova no momento do saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a 

jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível de causar 

à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter o recurso 

em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de Processo 

Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM 

AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o 

disposto no Novo Código de Processo Civil, designo audiência de 

conciliação a ser realizada no dia 07 de novembro de 2018, às 09:30 

horas, no CEJUSC. Citem-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, 

e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no 

mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código 

de Processo Civil. Ofertadas as contestações, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho de 2018 Dr. 

Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004594-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA (AUTOR(A))

NAIARA CAROLINE DA SILVA GUILHERME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1004594-24/2018 Ação: Indenização por Danos Materiais e Morais 

Autor: Emerson Thiago Soares Pereira. Ré: Mariana Figueiredo dos 

Santos. Vistos, etc. EMERSON THIAGO SOARES PEREIRA, com 

qualificação nos autos, via seu bastante procurador, ingressara neste 

Juízo com “Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais”, em 

desfavor de MARIANA FIGUEIREDO DOS SANTOS, com qualificação nos 

autos, sobreveio o pedido de tutela provisória de urgência, vindo os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que é vizinha da parte ré; que, em meados 

do ano de 2016, a ré instalara nos fundos de seu imóvel uma piscina; que, 

o local de instalação da referida piscina faz divisa com a sala, lavanderia e 

jardim de inverno localizados no imóvel do autor; que, após a instalação da 

referida piscina o autora observara a existência de infiltrações em seu 

imóvel. Ademais, o autor notificara a ré, em 08.11.2017, a fim de que a 

mesma tomasse providências, conforme documento de (fls.25/29 – 

correspondência ID 13809382). Por fim, requer em sede de tutela 

provisória de urgência que seja determinado à ré que cesse as 

interferências no imóvel do autos, sob pena de aplicação de astreintes no 

importe de R$1.000,00 (um mil reais) por dia de descumprimento, nos 

termos do item ‘a’ de (fl.10 – correspondência ID 13809201, fl.09). D E C I D 

O: O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe sobre a tutela 

provisória, in verbis: “A tutela provisória pode fundamentar-se em 

urgência ou evidência”. Destaque-se, neste momento que a tutela de 

urgência se subdivide em cautelar e antecipada. Salutar é frisar e elucidar 

o termo escolhido pelo legislador para as tutelas no atual Código de 

Processo Civil, qual seja, tutela provisória. Sobre o tema é a lição de Daniel 

Amorim Assumpção Neves: “[...] a tutela provisória de urgência tem um 

tempo de duração predeterminado, não sendo projetada para durar para 

sempre. A duração da tutela de urgência depende da demora para a 

obtenção da tutela definitiva, porque, uma vez concedida ou denegada, a 

tutela de urgência deixará de existir. Registre-se que, apesar de serem 

provisórias, nenhuma das tutelas de urgência é temporária. Temporário 

também tem um tempo de duração predeterminado, não durando 

eternamente, mas, ao contrário da tutela provisória, não é substituída pela 

tutela definitiva; simplesmente deixa de existir, nada vindo tomar seu lugar” 

(Amorim Assumpção Neves, Daniel. Manual de Direito Processual Civil. 

Volume Único. Editora Juspdivm. 8ª Edição – 2016. p.412) Não há, pois, 

que se falar em deferimento de tutela quanto à pretensão do autor, muito 

embora travestida de tutela provisória de urgência, que culmine, apenas e 

tão somente, na resolução do mérito inaudita altera parte, eis que quando 

da prolação da sentença não se verificará a substituição da tutela de 

urgência pela tutela satisfativa final do Estado, a qual se obtém com o 

trânsito em julgado da sentença. Assim, forçoso concluir que quando da 

apreciação da tutela provisória esgotar-se o provimento final do processo 

aquela não poderá ser deferida, sob pena de incorrer em prejulgamento do 

feito. De outro norte, há que se destacar que para que seja deferida a 

tutela provisória de urgência (antecipada ou cautelar) deverá haver a 

probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo, o que não se verifica no caso em tela (art. 300, CPC). Sobre a 

questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de 

obrigação de fazer – Concessão de tutela de urgência – Ação que visa à 

reparação de piscina de condomínio – Ausência de perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo – Requisitos do art. 300 do CPC não 

preenchidos – Decisão cassada – Recurso provido.” (TJ-SP 

20700477220178260000 SP 2070047-72.2017.8.26.0000, Relator: José 

Carlos Ferreira Alves, Data de Julgamento: 24/08/2017, 2ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2017) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS PATRIMONIAIS E 

EXTRAPATRIMONIAIS. INSTALAÇÃO DE PISCINA. CONSERTO DE 

VAZAMENTO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA 

DA VEROSSIMILHANÇA. URGÊNCIA NO PLEITO IGUALMENTE NÃO 

DEMONSTRADA. 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. A documentação dos autos, em especial a nota 

fiscal da fl. 49, comprova que os autores adquiriram o produto (piscina) 

junto à ré.” (TJ-RS - AI: 70049255326 RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, 

Data de Julgamento: 01/06/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 08/06/2012) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO 

COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO RESIDENCIAL. 

FALHAS NA ÁREA DE LAZER DAS PISCINAS. INTERDIÇÃO DO LOCAL. 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A RÉ, CONSTRUTORA DO 

IMÓVEL, REALIZE OS REPAROS NECESSÁRIOS. TUTELA PROVISÓRIA 

QUE FORA INDEFERIDA PELO JUÍZO. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO 

DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300, CAPUT E INCISOS, DO 

NCPC, QUAIS SEJAM, A PROBABILIDADE DO DIREITO, O PERIGO DE 

DANO, ASSIM COMO A REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INTELIGÊNCIA DOS 

VERBETES SUMULARES NºS. 58 E 59 DESTA CORTE. PRECEDENTES 

DESTE TRIBUNAL E DO STJ. NÃO COMPROVADA, DE PLANO, A 

RESPONSABILIDADE DA AGRAVADA PERANTE OS EVENTOS. 

EDIFICAÇÕES ENTREGUES EM 2011. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. 

LAUDO TÉCNICO DE AUTOVISTORIA REALIZADO EM 2014, SENDO 

AJUIZADA A DEMANDA QUASE TRÊS ANOS DEPOIS, AFASTANDO, 

TAMBÉM, O PERICULUM IN MORA. RECURSO A QUE SE NEGA 

PROVIMENTO.” (TJ-RJ - AI: 00724443620178190000 RIO DE JANEIRO 

JACAREPAGUA REGIONAL 5 VARA CIVEL, Relator: ODETE KNAACK DE 

SOUZA, Data de Julgamento: 13/03/2018, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 14/03/2018) Assim, conforme se depreende da 

ação proposta pela parte autora, vê-se que os elementos carreados ao 

ventre dos autos não convencem o espírito do julgador do fato que se 

propõe, mesmo porque a parte autora deixara escoar longo prazo entre 

constatação do fato narrado (meados de 2016), a notificação 

(08.11.2017) e propositura da demanda (22.06.2018). (art.300, CPC). Por 

fim, não vislumbro a existência dos requisitos para a tutela jurisdicional 

nos termos dos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil. 

Portanto, hei por bem em indeferir o pedido de tutela contido na exordial, 

até ulteriores deliberações deste juízo. Em consonância com o disposto no 

Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 07 de novembro de 2018, às 10h00min, no CEJUSC. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Intimem-se. Cumpra-se. Roo/Mt;. 30 de julho de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, 

Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005746-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE SOARES NOGUEIRA LOPES (AUTOR(A))

GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005746-10/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autora: Rejane 

Soares Nogueira Lopes. Réu: Banco Bradesco S/A. Vistos, etc. REJANE 

SOARES NOGUEIRA LOPES, com qualificação nos autos, ingressara neste 

juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em 

desfavor de BANCO BRADESCO S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Considerando os documentos de (fls.12/14 e fl.17 – 

correspondência ID 14343666, fls.02/04 e fl.07), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). De outro norte, indefiro o 

pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘b’ de (fl.12 – 

correspondência ID 14309203, fl.10), eis que entendo, por ora, necessário 

e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, 

devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do 

processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada 

suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se 

converter o recurso em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do 

Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO 

CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, 

Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima 

Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
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10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código 

de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 

07 de novembro de 2018, às 10h30min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo/Mt 30 de julho de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005763-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELY SILVA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

WANDERSON MENDES SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005763-46/2018 Ação: Indenização por Danos Morais Autor: 

Wanderson Mendes Souza. Ré: Lojas Avenida Ltda. Vistos, etc. 

WANDERSON MENDES SOUZA, com qualificação nos autos, ingressara 

neste juízo com a presente “Ação de Indenização por Danos Morais” em 

desfavor de LOJAS AVENIDA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. 

D E C I D O: Considerando os documentos de (fls.23/25 – correspondência 

ID 14356270), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita 

(art. 98, NCPC). Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo 

Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada 

no dia 07 de novembro de 2018, às 11h00min, no CEJUSC. Cite-se, 

observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do 

Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos 

artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a 

contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte 

autora para impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. 

Roo/Mt 30 de julho de 2018 Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara 

Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005775-60.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ANTONIO CANTEIRO DE SOUZA (AUTOR(A))

ROBERTO GONCALVES FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

N. W. FERREIRA DE FARIAS & CIA LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1005775-60/2018 Ação: Restituição de Quantia Paga c/c Indenização 

Autora: Pedro Antonio Canteiro de Souza. Réu: N W Ferreira de Farias – 

EPP. Vistos, etc. PEDRO ANTONIO CANTEIRO DE SOUZA, com 

qualificação nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de 

Restituição de Quantia Paga c/c Indenização” em desfavor de N W 

FERREIRA DE FARIAS – EPP, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio 

o pedido de assistência judiciária, vindo-me os autos conclusos. D E C I D 

O: Considerando os documentos de (fls.20/25 – correspondência ID 

14363215 e ID 14363240), hei por bem em deferir os benefícios da Justiça 

Gratuita (art. 98, NCPC). De outro norte, indefiro o pleito de inversão do 

ônus da prova requerido no item ‘g’ de (fl.16 – correspondência ID 

14363034, fl.14), eis que entendo, por ora, necessário e oportuno a 

instauração do contraditório e possibilitar a ampla defesa, devendo ser 

distribuído o ônus da prova no momento do saneamento do processo 

(art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM 

DANOS MORAIS E MATERIAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 

INDEFERIDA. Não se afigurando a decisão hostilizada suscetível de causar 

à parte lesão grave ou de difícil reparação, impõe-se converter o recurso 

em agravo retido, a teor do disposto no art. 527, II do Código de Processo 

Civil, na redação da Lei nº 11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM 

AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli 

Pires, Data de Julgamento: 06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 12 de novembro de 2018, 

às 08h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo/Mt 30 de julho de 2018 Dr. Luiz 

Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006405-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DE JESUS DIAS (REQUERENTE)

ANGELO BERNARDINO DE MENDONCA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006405-19/2018 Ação: Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos 

Morais Autora: Rosangela de Jesus Dias Ribeiro do Nascimento. Réu: 

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A. Vistos, etc. 

ROSANGELA DE JESUS DIAS RIBEIRO DO NASCIMENTO, com qualificação 

nos autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Obrigação de 

Fazer c/c Indenização por Danos Morais” em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de 

direito privado, sobreveio o pedido de tutela provisória, vindo-me os autos 

conclusos. Aduz a parte autora que possui relação contratual com a parte 

ré, estabelecida a relação pela relação consumerista representada pela 

Unidade Consumidora sob nº6/1065959-7; que, as partes contendem 

judicialmente via PJe nº1006064-27.2017.8.11.0003, em trâmite na Terceira 

Vara Cível desta Comarca. Ademais, no referido processo a parte autora 

obtivera tutela provisória jurisdicional, na qual a ré estava proibida de 

suspender o fornecimento de energia, bem como, de inscrever o nome e 

CPF da parte autora nos órgãos de restrição ao crédito, conforme se 

verifica às (fls.42/44 – correspondência ID 14666297, fls.23/25); que, a ré 

descumprira a referida liminar judicial, em conformidade com o documento 

de (fl.52 – correspondência ID 14666607). Por derradeiro, a parte autora 

requer em sede de tutela provisória de urgência que seja seu nome e CPF 

retirados dos órgãos de restrição ao crédito, imediatamente, sob pena de 

aplicação de multa diária, nos termos do item ‘b’ de (fl.13 – 

correspondência ID 14666270, fl.11). D E C I D O: Considerando os 

documentos de (fls.17/18 – correspondência ID 14666276, fls.03/04), hei 

por bem em deferir os benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O 

artigo 294 do Código de Processo Civil, estabelece que a tutela provisória 

pode fundar-se em urgência (cautelar ou antecipada satisfativa) ou 

evidência, sendo requisito necessário à concessão das mesmas a 

verossimilhança da alegação, bem como, para aquela que haja juízo ligado 

à urgência. Ressalte-se que verossimilhança da alegação é a 

confrontação entre a verdade das afirmações contidas na petição inicial 

(narrativa dos fatos) e os demais elementos carreados aos autos 

(provas). De forma que, a tutela jurisdicional provisória pode ser exprimida 

antes do trânsito em julgado, quando a decisão jurisdicional produzir 

efeitos concretos, satisfazendo provisoriamente o direito invocado. Sobre 

a questão, eis a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL - MULTA - POSSIBILIDADE - 

MEDIDA NECESSÁRIA - VALOR - PROPORCIONALIDADE E 

RAZOABILIDADE - NÃO OBSERVÂNCIA - RECURSO A QUE SE DÁ 

PROVIMENTO. A aplicação de multa diária, mesmo quando não requerida 

pela parte representa um meio de efetividade da decisão, criando modelos 

legais, sem impor sanções arbitrárias, que funcionam como meio de 

coação, positiva ou negativa, para que a obrigação seja adimplida ou 
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tornem o prejuízo incomensurável quando decorrente do seu não 

atendimento. A multa deve ser fixada de forma compatível e suficiente, de 

modo que a mesma se revele onerosa caso haja descumprimento do 

decidido. Atua, portanto, como elemento indutor, constrangendo o devedor 

da prestação jurisdicional no sentido de viabilizar a consecução do 

objetivo primordial da ação, que é a tutela específica do interesse 

metaindividual.” (TJ-MG - AI: 10000170330245001 MG, Relator: Belizário de 

Lacerda, Data de Julgamento: 10/12/0017, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 14/12/2017) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO 

PECUNIÁRIA POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS 

DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA INEXISTENTE. PRESENÇA DOS 

REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA. MULTA 

COERCITIVA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM. PRAZO RAZOÁVEL FIXADO 

PARA CUMPRIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - 

Tratando-se de medida emergencial de caráter excepcionalíssimo, a 

antecipação da tutela específica das obrigações de fazer ou não fazer 

somente deve ser concedida quando demonstrados no caso concreto ser 

relevante o fundamento da demanda e haver justificado receio de 

ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 461, § 3º, 

do Código de Processo Civil de 1973. Assim, verificada a verossimilhança 

do direito alegado, matizada na inscrição indevida do nome do Autor no 

cadastro de inadimplentes por dívida contraída junto a instituição financeira 

com a qual o Requerente nunca manteve relação negocial, bem como 

demonstrado o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, 

a decisão concessiva da tutela de urgência há de ser mantida. II - A multa 

discricionariamente arbitrada para o caso de descumprimento de 

obrigação de fazer possui caráter coercitivo e punitivo, tendo em vista que 

o juiz fixa, por meio de medida injuncional (de ofício ou a pedido do autor), 

a quantia que será suportada pelo sujeito passivo em caso de 

desobediência da ordem, tendo por objetivo vencer a possível resistência 

do recalcitrante, demovendo-o da inadimplência.” (TJ-SC - AI: 

01503832520158240000 Joinville 0150383-25.2015.8.24.0000, Relator: 

Joel Figueira Júnior, Data de Julgamento: 25/05/2017, Quarta Câmara de 

Direito Civil) “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – RELEVÂNCIA 

DA FUNDAMENTAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE 

INADIMPLENTES – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA 

NEGATIVA – TUTELA CONCEDIDA. 1. A inscrição indevida nos órgãos de 

proteção ao crédito é passível de causar dano grave, sendo certo que a 

afirmação da parte no sentido de que não possui relação jurídica com o 

réu é suficiente para a obtenção da tutela antecipada, não lhe sendo 

possível realizar prova negativa, cabendo ao réu/agravado provar a 

existência da relação jurídica. 2. Deu-se provimento ao agravo de 

instrumento.” (AGI 20140020331589 TJ/DF, Órgão Julgador: 4ª Turma 

Cível, Data da Publicação: 30/03/2015 – pág. 254, Relator: Des. Sérgio 

Rocha) “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA 

DÍVIDA - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO EM 

ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - RECURSO PROVIDO. - É prudente 

a concessão de antecipação de tutela para exclusão ou abstenção de 

inscrições negativas nos órgãos de restrição ao crédito em ação na qual 

se discute a existência do débito.” (TJ-MG, Relator: Moacyr Lobato, Data 

de Julgamento: 11/02/2014, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL) Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 

probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo (art.300, CPC). Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum 

acarretará à ré, a qual poderá efetuar a cobrança novamente em nome da 

autora, bem como, inscrever seu nome e CPF no cadastro de 

inadimplentes, caso seja configurada durante a instrução processual (PJe 

nº1006064-27.2017.8.11.0003) que o débito realmente existe. Assim, hei 

por bem em deferir o pedido de tutela provisória de urgência a fim de que a 

ré exclua, imediatamente, o nome e CPF da parte autora, em razão do em 

razão do contrato sob nº0007002009201706, no importe de R$6.008,82 

(seis mil, oito reais e oitenta e dois centavos), com vencimento para o dia 

20.08.2017, em conformidade com o documento de (fl.52 – 

correspondência ID 14666607), sob pena de aplicação de astreintes no 

importe diário de R$300,00 (trezentos reais), limitando-se a importância de 

R$3.000,00 (três mil reais), até ulteriores deliberações deste juízo (art.297, 

CPC). Ademais, oficie-se ao SPC/SERASA para que procedam a exclusão 

da negativação do nome e CPF da parte autora (art.297, CPC). De outro 

norte, indefiro o pleito de inversão do ônus da prova requerido no item ‘f’ 

de (fl.14 – correspondência ID 14666270, fl.12), eis que entendo, por ora, 

necessário e oportuno a instauração do contraditório e possibilitar a ampla 

defesa, devendo ser distribuído o ônus da prova no momento do 

saneamento do processo (art.373, CPC). Eis a jurisprudência: “AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. BRASIL 

TELECOM. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INDEFERIDA. Não se afigurando a 

decisão hostilizada suscetível de causar à parte lesão grave ou de difícil 

reparação, impõe-se converter o recurso em agravo retido, a teor do 

disposto no art. 527, II do Código de Processo Civil, na redação da Lei nº 

11.187/2005. RECURSO CONVERTIDO EM AGRAVO RETIDO.” (TJ-RS - AI: 

70066999855 RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Data de Julgamento: 

06/12/2015, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 10/12/2015) Em consonância com o disposto no artigo 334 

do Novo Código de Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser 

realizada no dia 12 de novembro de 2018, às 10h00min, no CEJUSC. 

Cite-se, observando-se os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e 

§9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem no mandado as 

advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo Código de Processo 

Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a tempestividade e vista dos 

autos à parte autora para impugnar, querendo, após conclusos. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT., 10 de agosto 

de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006443-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SUELI DOS SANTOS LEMES (AUTOR(A))

SOILA JORDANA PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006443-31/2018 Ação: Declaratória de Inexistência de Débito Autora: 

Sueli dos Santos Lemes. Réu: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de 

Energia S/A. Vistos, etc. SUELI DOS SANTOS LEMES, pessoa jurídica de 

direito privado, ingressara neste juízo com a presente “Ação Declaratória 

de Inexistência de Débito” em desfavor ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, pessoa jurídica de direito privado, 

sobreveio o pedido de tutela de urgência, vindo-me os autos conclusos. 

Aduz a parte autora em sua exordial que é consumidora de energia 

elétrica da Unidade Consumidora nº6/103037-8; que, a ré imputa-lhe no 

importe de R$6.875,76 (seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e 

setenta e seis centavos), valor este que corresponde à fatura referente 

setembro/2017, com vencimento para o dia 30.11.2017, conforme 

documentos de (fl.25 – correspondência ID 14673119); que, a referida 

fatura corresponde a recuperação de consumo, em conformidade com o 

documento de (fl.25 – correspondência ID 14673119). Ademais, não 

comprovara nos autos que se encontra adimplente com as demais faturas 

regulares da referida unidade consumidora; que, a autora firmara 

confissão de dívida e parcelamento, conforme documentos de (fls.19/21 – 

correspondência ID 14672592, ID 14672603 e ID14672618). Por 

derradeiro, a parte autora requer em sede de tutela provisória de urgência 

que a parte ré abstenha-se de efetuar a suspensão do serviço de 

fornecimento de energia elétrica, sob pena de aplicação de multa diária no 

importe de R$300,00 (trezentos reais), nos termos dos item ‘a’ de (fl.14 – 

correspondência ID 14673085, fl.12). D E C I D O: Considerando o item ‘b’ 

de (fl.14 – correspondência ID 14673085, fl.12), hei por bem em deferir os 

benefícios da Justiça Gratuita (art. 98, NCPC). O artigo 300 do Novo 

Código de Processo Civil, estabelece que são requisitos necessários à 

concessão da tutela de urgência, quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e quando houver perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. Conforme se depreende da ação 

proposta pela autora, vê-se que os elementos carreados ao ventre dos 

autos convencem o espírito do julgador do fato que se propõem. Assim, 

resta demonstrado, no caso vertente, que existem os requisitos da 
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probabilidade, no sentido de restarem presentes motivos preponderantes 

e convergentes à aceitação de que são verossímeis as alegações da 

parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano 

irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde 

logo. Por outro lado, o deferimento do pedido, prejuízo algum acarretará à 

ré; entretanto, o mesmo não se pode dizer em relação à autora. Assim, 

analisando detidamente os autos, vislumbra-se que estão presentes os 

requisitos para deferimento da tutela antecipada, senão vejamos: A 

requerida, ao constatar a falha nos medidores de energia elétrica, e após 

realizar perícia unilateralmente, emite uma fatura com os valores que ela 

entende serem devidos, compelindo seu cliente ao seu pagamento, sob 

pena da suspensão do fornecimento de energia. Sabe-se que as 

concessionárias de serviço público, não podem se valer do corte de 

energia elétrica, com a finalidade de compelir os consumidores ao 

pagamento de faturas tidas como eventuais, que não retratam o consumo 

real de energia. Neste sentido é a jurisprudência do colendo Superior 

Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE 

SUSPENSÃO. HIPÓTESE DE EXIGÊNCIA DE DÉBITO PRETÉRITO. AUSENCIA 

DE INADIMPLEMENTO. CONSTRAGIMENTO E AMEAÇA AO CONSUMIDOR. 

CDC, ART. 42. 1. A Primeira Turma, no julgamento do Resp. 772.489/RS, 

bem como no AgRg no Ag 633.173/RS, assentou o entendimento de que 

não é lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia 

elétrica por diferença de tarifa, a título de recuperação de consumo de 

meses, em face da essencialidade do serviço, posto bem indispensável à 

vida. (...).” ( REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 

04.05.06). E ainda: “EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL 

PÚBLICO – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – CEMIG – CORTE 

DE ENERGIA ELÉTRICA – SERVIÇO ESSENCIAL – INADIMPLENCIA DE 

FATURAS REFERENTE AO ACERTO DE FATURAMENTO – DISCUSSÃO 

DOS CRITÉRIOS ADOTADOS PARA AFERIÇÃO DO VALOR – 

RELIGAMENTO DO FORNECIMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DESTE DÉBITO 

– DEFERIMENTO – SUSPENSÃO DOS TARDs – INDEFERIMENTO – 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARCIALMENTE CONCEDIDA – 

DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. A concessionária do serviço 

público não pode se valer do corte de energia para compelir o consumidor 

ao pagamento de fatura alusiva ao acerto de faturamento, sob pena de 

violação aos ditames do artigo 42 do CDC. Deve ser deferida a 

antecipação dos efeitos da tutela para obstar o corte no fornecimento do 

serviço de cunho essencial, quando em discussão os critérios adotados 

para aferição do valor correspondente ao refaturamento e para determinar 

o restabelecimento dos serviços interrompidos por estes débitos. (...).” 

(grifei) (TJ/MG, nº única: 0048378-04.2010.8.13.0000, Rel. Des. Afrânio 

Vilela, Dt julg. 01/06/10) Sendo assim, o corte no fornecimento de energia 

de elétrica, em virtude de faturas eventuais, emitidas em razão de 

consumo entendido pela requerida a maior, segundo orientação 

jurisprudencial, não deve prevalecer. O corte, somente seria possível nos 

casos de inadimplementos de conta regular, vencidas mês a mês, o que é 

questionado no caso dos autos. Assim, defiro parcialmente a tutela 

provisória de urgência suplicada na inicial, para determinar que a empresa 

ré abstenha-se efetuar suspender o serviço de fornecimento de energia 

elétrica vinculada à Unidade Consumidora nº6/103037-8, no que tange ao 

importe de R$6.875,76 (seis mil, oitocentos e setenta e cinco reais e 

setenta e seis centavos), valor este que corresponde à fatura referente 

setembro/2017, com vencimento para o dia 30.11.2017, conforme 

documentos de (fl.25 – correspondência ID 14673119), sob pena de 

aplicação de astreintes no valor de R$300,00 (trezentos reais) por dia de 

descumprimento, limitando-se a importância de R$3.000,00 (três mil reais), 

até ulteriores deliberações deste juízo. Todavia, condiciono o cumprimento 

da tutela provisória de urgência à comprovação nos autos quitação das 

faturas compreendidas no período de agosto/2017 a agosto/2018, no 

prazo de (15) quinze dias, eis que o referido documento não fora 

carreado aos autos. Em consonância com o disposto no Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 12 

de novembro de 2018, às 10h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se 

os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Roo-MT, 10 

de agosto de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 403254 Nr: 16822-34.2007.811.0003

 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: SUELMA GUIMARAES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA NOSSA SENHORA APARECIDA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETÍCIA SILVA DE 

LIMA SUZANA, para devolução dos autos nº 16822-34.2007.811.0003, 

Protocolo 403254, 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.: 332386 Nr: 2899-43.2004.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMPLEMENTOS AGRICOLAS JAN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS DA SILVA HARTMANN - 

OAB:64526/RS, JOEL CRISTIANO GRAEBIN - OAB:42855/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para requerer o que entender 

de direito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme R. Decisão de fls. 127.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 700246 Nr: 8217-60.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): STEFANI BENJAMIN MAINARDI, ANA MARIA 

LOPES MAINARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:221271/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDIR LEMOS - 

OAB:12541-A/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 110, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 299818 Nr: 3526-81.2003.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE RONDONÓPOLIS - 

CESUR, MOHAMAD KHALIL ZAHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETTI JOANA MONTANARI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da parte autora para 

manifestar, no prazo legal, acerca da Certidão de fls. 157, requerendo, 

para tanto, o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 712620 Nr: 7694-14.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO DE CULTURA E MEIO AMBIENTE 

DE MATO GROSSO, EDSON SANTANA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 719658 Nr: 699-48.2013.811.0003

 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 BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVID DOUGLAS RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:OAB/MT 21.456/A, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora, acerca do decurso de prazo da 

SUSPENSÃO deste feito. Manifeste-se no prazo de 05 (cinco) dias, dando 

prosseguimento ao feito, requerendo, para tanto, o que entender de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 445018 Nr: 200-35.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. MARTA TAVEIRA DE PAULA ME, VELVINA 

MARTA TAVEIRA DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: USSIEL TAVARES DA SILVA 

FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para dar prosseguimento ao 

feito no prazo de 5 (cinco) dias, tendo em vista o termino do prazo de 

suspensão do precesso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 724789 Nr: 5757-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, JOÃO ANTONIO FAGUNDES NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTAIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMAURI DE SOUSA BRITO 

FILHO - OAB:13625-B/MT, ILDO ROQUE GUARESCHI - OAB:5417-B/MT, 

SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o patrono da parte autora acerca da Certidão 

de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 426717 Nr: 8864-26.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEIDE REGINA TABUAS FERREIRA, PEDRO 

AUGUSTO FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do procurador da parte autora para requerer o que entender 

de direito no prazo de 5 (cinco)dias, conforme R. Decisão de fls. 106.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 754600 Nr: 10085-68.2014.811.0003

 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: ADEMAR JOSÉ FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARTAU S/A INDUSTRIA E COMERCIO, CLARA 

LUCIA ARANTES MARTINS, ZAID ARBID, ROSA HAIDAR ARBID, HÉLIO 

MARTINS BORGES, MARTAU S/A INDUSTRIA E COMERCIO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA ANDREIA CIARINI 

VIOTT - OAB:18199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Citação - Usucapião - Réus Incertos ME098

Prazo do Edital:

Resumo da Inicial:

Descrição do Imóvel Usucapiendo:

Decisão/Despacho:

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 824934 Nr: 4592-42.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUMA - COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS E FERRAGENS LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPLANTAR INVESTIMENTOS 

AGROFLORESTAIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:8453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, em cumprimento ao Artigo 203, § 4º do NCPC, bem 

como, ao Artigo 482, VI da CNGC – Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, IMPULSIONO os 

presentes autos, INTIMANDO o procurador da PARTE AUTORA, para 

efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. O pagamento 

deverá ser realizado pela CPD - Central de Pagamento de Diligências, 

mediante guia extraído no site do TJ/MT, regulamentada pelo Provimento nº 

7/2017 da CGJ - Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 90721 Nr: 1930-04.1999.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LUIZ TEIXEIRA DE ARAUJO, JOSE 

DE SOUZA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO CESAR CLEMENTE - 

OAB:14340/MT, KLEBER JOSÉ MENEZES ALVES - OAB:13379/MT

 INTIMAÇÃO dos executados para que efetuem o pagamento do valor 

remanescente da execução conforme documentos de fls. 265/268 

(cálculo), no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 289502 Nr: 4028-54.2002.811.0003

 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 DAS GRACAS DOS ANJOS E CIA 

LTDA, MARIA DAS GRAÇAS DOS ANJOS, SORAIA CRISTINA HIROMI KIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 
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FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B

 INTIMAÇÃO do patrono da parte autora para DISTRIBUIÇÃO da CARTA 

PRECATÓRIA EXPEDIDA para seu devido cumprimento, VIA PJE, conforme 

Portaria 435/2016-PRES. TJMT e OFÍCIO CIRCULAR N. 1 2017- CGJ DAPI, 

tendo em vista a implantação do Sistema Processo Judicial Eletrônico.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luiz Antonio Sari

 Cod. Proc.: 798757 Nr: 13812-98.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRS, IZAILTON RODRIGUES LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ENSINO ALVARES 

CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THAIS DUTRA S. CARVALHO - 

OAB:MT/10111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 Intimação do procurador da parte autora para se manifestar sobre as 

correspondências devolvidas de fls. 109/110, requerendo o que de direito, 

no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006169-67.2018.8.11.0003

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:

GONCALINA SOUZA FERREIRA 36143634149 (RÉU)

GONCALINA SOUZA FERREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1006169-67/2018 Ação: Cobrança Autor: Cooperativa de Crédito de 

Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso – Sicredi Sul MT. 

Ré: Gonçalina Souza Ferreira. Vistos, etc. COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – 

SICREDI SUL MT, pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo 

com a presente “Ação de Cobrança” em desfavor de GONÇALINA SOUZA 

FERREIRA, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o pedido de 

citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em consonância com o 

disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo Civil, designo 

audiência de conciliação a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2018, 

às 09h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os termos dos artigos 

246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de Processo Civil. Constem 

no mandado as advertências dos artigos 335 e 344 ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, certifique-se a 

tempestividade e vista dos autos à parte autora para impugnar, querendo, 

após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 de setembro de 2018. 

Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007108-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO CLEBER LINO DA SILVA (ADVOGADO(A))

RONALDO BERGAMASCHI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JBS S/A (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007108-47/2018 Ação: Cobrança Autor: Ronaldo Bergamaschi. Ré: 

JBS S/A. Vistos, etc. RONALDO BERGAMASCHI, com qualificação nos 

autos, ingressara neste juízo com a presente “Ação de Cobrança” em 

desfavor de JBS S/A, pessoa jurídica de direito privado, sobreveio o 

pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E C I D O: Em 

consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de Processo 

Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 11 de 

dezembro de 2018, às 10h00min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se os 

termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 

de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007434-07.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANIA BARCELO DA SILVA (ADVOGADO(A))

M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA COMERCIO E REPRESENTACOES DE PECAS AGRICOLAS LTDA - 

EPP (RÉU)

Magistrado(s):

LUIZ ANTONIO SARI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS SEGUNDA VARA CÍVEL Processo Judicial Eletrônico 

nº1007434-07/2018 Ação: Cobrança Autor: M2 Comercio e Distribuidora 

de Peças Ltda. Ré: Aguia Comercio e Representante Peças Agrícolas 

Ltda. Vistos, etc. M2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, 

pessoa jurídica de direito privado, ingressara neste juízo com a presente 

“Ação de Cobrança” em desfavor de AGUIA COMERCIO E 

REPRESENTANTE PEÇAS AGRICOLAS LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, sobreveio o pedido de citação, vindo-me os autos conclusos. D E 

C I D O: Em consonância com o disposto no artigo 334 do Novo Código de 

Processo Civil, designo audiência de conciliação a ser realizada no dia 11 

de dezembro de 2018, às 10h30min, no CEJUSC. Cite-se, observando-se 

os termos dos artigos 246, I, e, 334, §5º, §8º e §9º, do Novo Código de 

Processo Civil. Constem no mandado as advertências dos artigos 335 e 

344 ambos do Novo Código de Processo Civil. Ofertada a contestação, 

certifique-se a tempestividade e vista dos autos à parte autora para 

impugnar, querendo, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Roo-MT, 24 

de setembro de 2018. Dr. Luiz Antonio Sari, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008431-87.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANGELA VALIATTI (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008431-87.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Cumpra. Rondonópolis - MT, 

28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007791-84.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER NOEL DE MOURA (AUTOR(A))

LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA WILLON (ADVOGADO(A))

KLEYSLLER WILLON SILVA (ADVOGADO(A))

BRUNO FIGUEIREDO MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007791-84.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Intime o 

advogado subscritor da petição Id. 15333803, para regularizar a sua 

representação, com relação a menor Lauren Eshelly Miranda Moura, no 

prazo de 15 (quinze) dias, eis que não costa aos autos, qualquer 

substabelecimento a mesma. II - O requerente pleiteia a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que o 

demandante traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do 

imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, no mesmo 

prazo alhures concedido, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. III - Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis - MT, 28 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002087-27.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILSON PEREIRA DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002087-27.2017.8.11.0003. Vistos etc. Ante o 

desarquivamento do feito e não havendo questões pendentes a serem 

resolvidas de ofício pelo juízo, aguarde por 05 (cinco) dias a manifestação 

da parte interessada e, após devolva os autos ao arquivo. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis – MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002426-83.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

DIEGO DA COSTA MARQUES (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE RODRIGO TANIGUTI DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002426-83.2017.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que o 

acordo constante nos autos não possui valor jurídico ante a inexistência 

de assinatura física ou eletrônica da parte devedora. Assim, intime o 

credor para juntar o acordo devidamente assinado pelo executado, para 

posterior homologação e suspensão do feito, no prazo de 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Rondonópolis – MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007589-10.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIR BRAGA JUNIOR (ADVOGADO(A))

TRANSPORTES BOTUVERA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AIG SEGUROS BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007589-10.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 28 de setembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1008050-79.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GESEILDA LEIDE DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

JOSE SERGIO MARTINS RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008050-79.2018.8.11.003 Vistos etc. Intime a 

requerente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP de seu endereço cumprindo 

assim as determinações constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias 

sob pena de indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). Intime-a ainda, 

para que no mesmo prazo alhures concedido, traga aos autos a fatura 

objeto da lide, no valor de R$ 3.412,36 (três mil quatrocentos e doze reais 

e trinta e seis centavos). Cumpra. Rondonópolis – MT, 28 de setembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1007817-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUTFI MIKHAEL FARAH NETO (EMBARGANTE)

ALBERTO PERGO CHILANTE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007817-82.2018.8.11.0003 Vistos etc. O embargante 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis 

– MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008151-19.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA (ADVOGADO(A))

FRANCIELLY POLYANA MAAS BRANCO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC RONDONOPOLIS ARNALDO ESTEVAO LTDA. 

(RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI
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Código Processo nº 1008151-19.2018.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

requer a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que a demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis – MT, 28 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA

Processo Número: 1008206-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMELA DALETE REIS CRUZ (AUTOR(A))

ERICA FERNANDA MACEDO NOVAES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008206-67.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Intime a 

requerente por meio de seu patrono constituído nos autos para emendar a 

inicial, especificamente para informar o CEP de seu endereço, bem como 

do endereço dos requeridos, cumprindo assim as determinações 

constantes na Resolução nº. 021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça 

de Mato Grosso, no prazo de 15 (quinze) dias sob pena de indeferimento 

do pedido (art. 321, do CPC). II - A autora requer a concessão da 

assistência judiciária, alegando não ter condições de pagar as custas 

processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, determino que a 

demandante traga aos autos cópia de suas três últimas declarações do 

imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, no mesmo 

prazo alhures concedido, sob pena de indeferimento do pedido de justiça 

gratuita. III - Após, voltem-me conclusos. Rondonópolis – MT, 28 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008122-66.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEUZA GOMES DA ROCHA (AUTOR(A))

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008122-66.2018.8.11.0003 Vistos etc. 

Considerando que a presente lide versa sobre cobrança de seguro 

obrigatório por acidente de veículos, bem como que é de conhecimento 

público que as seguradoras que integram o polo passivo neste tipo de 

ação só entabulam acordo após a produção de prova pericial, deixo de 

determinar a realização de audiência de conciliação de que trata o artigo 

334, §1º, do CPC/15. Defiro o pedido de justiça gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais. Cite a ré, para, querendo, oferecer 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, conforme dispõe o artigo 335 

do Código de Processo Civil. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. 

Rondonópolis – MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008114-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GREICIS ANDRE BIAZUSSI (ADVOGADO(A))

GBIM IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIALIZACAO DE 

ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEFFERSON JACOB DE MATTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1008114-89.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Rondonópolis 

– MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008091-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

IONARA SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

EVANDRO SANTOS DA SILVA (ADVOGADO(A))

IRIO GERHARDT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO NACIONAL DE APOIO AOS TRANSPORTADORES DE 

CARGAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1008091-46.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Rondonópolis 

– MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008086-24.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

PEDRO ROBERTO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEOMAR ALMEIDA CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1008086-24.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. Rondonópolis 

– MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008073-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANA NUNES CAMPOS MARINS (ADVOGADO(A))

DARLAN GUSMAO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY FERREIRA DE JESUS (REQUERIDO)

HENES FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008073-25.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. Rondonópolis 

– MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008139-05.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE 

MATO GROSSO-SICOOB SUL (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. DE F. RATIER CAMPOS - ME (EXECUTADO)

ANTONIA DE FATIMA RATIER CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008139-05.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Cite o 

executado para pagamento do débito, no prazo de 03 (três) dias. II - Fixo 

os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o 

valor do débito. No caso de pagamento integral da dívida, os honorários 
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serão reduzidos pela metade. Havendo o prosseguimento do feito, os 

mesmos poderão ser elevados ao importe de 20% (vinte por cento), 

quando rejeitados os embargos à execução ou ao final da execução 

levando em consideração o trabalho realizado pelo advogado do 

exequente (art. 827, §§ 1º e 2º, do CPC). III - Não formalizado o pagamento 

do débito e não havendo nomeação de bens no prazo de 03 (três) dias, 

proceda a penhora e avaliação de bens, tantos quantos bastem para o 

pagamento do valor principal atualizado, dos juros, das custas e dos 

honorários advocatícios. IV – Se o devedor não for encontrado no 

momento da diligência, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para 

garantir a execução, devendo o Sr. Meirinho procurá-lo nos 10 (dez) dias 

seguintes, por duas vezes distintas e havendo suspeita de ocultação, 

deverá realizar a citação com hora certa (art. 830,do CPC). V – 

Formalizada a constrição judicial, caso o executado não esteja presente 

no momento do ato, intime-o por meio de seu patrono constituído e não 

havendo nomeado advogado, pessoalmente, que deverá ser realizada, 

preferencialmente, por via postal (art. 841, §§ 1º e 2º, do CPC). Havendo a 

penhora de imóveis, intime o cônjuge do executado, se casado for. VI – 

Cientifique o devedor que, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, poderá opor-se à execução por meio de embargos no prazo de 

15 (quinze) dias, contados da juntada do ato citatório (art. 915, CPC). VII – 

Caso o executado reconheça o crédito do exequente, poderá efetuar o 

parcelamento do débito, mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do 

valor da execução, acrescido das custas e dos honorários advocatícios, 

pagando o saldo restante em 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e de juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916, do 

CPC). Após a formalização do depósito, dê-se vista ao credor. VIII – 

Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis – MT, 28 de setembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008165-03.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

ADELMO BEGNINI MACHADO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S.A. - CEMAT (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008165-03.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis – 

MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008543-56.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUEL ROSSATO MURARO (ADVOGADO(A))

JAIR JOSE BIGATON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008543-56.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Intime-o ainda, para que no mesmo prazo alhures 

concedido, traga aos autos as faturas completas dos meses de maio/2018 

(R$ 490,96); junho/2018 (R$ 476,70); julho/2018 (R$ 532,13); agosto/2018 

(R$ 459,86) e setembro/2018 (R$ 308,08). Após, voltem-me conclusos. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis – MT, 28 de setembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006639-98.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES BRITO DE OLIVEIRA MORAIS (ADVOGADO(A))

ORLANDO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

DAYANE PANIAGO VELASCO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1006639-98.2018.8.11.0003 Vistos etc. O autor 

pleiteia a outorga de tutela provisória de urgência para exclusão de seu 

nome dos órgãos de proteção ao crédito, sob a alegação de que não 

firmou nenhum contrato junto ao requerido. Aduz que em virtude disso, foi 

impedido de proceder compra parcelada na forma de crediário, no 

comércio local o que lhe ocasionou grande constrangimento, motivo pelo 

qual pleiteia indenização por danos morais. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. A constatação da 

probabilidade do direito compreende a avaliação da existência de 

elementos a partir dos quais se possa apurar que há um significativo grau 

de plausibilidade na narrativa dos fatos apresentada. O requisito do perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo consiste na análise das 

consequências que a demora na prestação jurisdicional pode acarretar na 

eficácia da realização do direito pleiteado. Nos autos resta demonstrada a 

probabilidade do direito invocado, ante a formalização de Boletim de 

Ocorrência narrando os fatos ocorridos (id. 14772991). O risco da 

ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação justifica-se em 

razão do flagrante abalo de crédito. Ex positis, concedo a tutela provisória 

de urgência e determino que seja oficiado aos órgãos de proteção ao 

crédito (SERASA/SCPC) para a suspensão dos efeitos da negativação do 

nome do autor de seus bancos de dados, até o trânsito em julgado da 

apreciação de mérito da presente demanda. No que tange à audiência de 

conciliação, têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela 

razoável duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, 

a conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 
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inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC/15. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e o documento que instrui a inicial, 

comprova a hipossuficiência. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002271-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

FORMIGONI - TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOAGRO TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

LEONARDO SANTOS DE RESENDE (ADVOGADO(A))

MONTE SUL - COM. ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002271-46.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime a autora para 

informar se o acordo formalizado no Id. 15111638, abrange a requerida 

Rodoagro Transportes Ltda, no prazo de 05 (cinco) dias. Após conclusos. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007772-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA ARAUJO DA SILVA (ADVOGADO(A))

TAHER ABDUL MENHEM AMIRI 70649250109 (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. B. VIEIRA - SERVICOS - ME (RÉU)

F. A. C. CARVALHAR - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007772-78.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

é pessoa jurídica e requer a concessão da assistência judiciária, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que o requerente traga aos autos 

cópia completa de suas duas últimas declarações do imposto de renda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano do pedido 

(art. 321, do CPC). Intime-a ainda para que no mesmo prazo alhures 

concedido traga aos autos os atos constitutivos. Cumpra. Rondonópolis - 

MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008187-61.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

TELEVISAO RONDON LTDA (EXEQUENTE)

THALES DEMARCHI DA SILVA (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIBEIRO, VILARINHO DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008187-61.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

exequente na pessoa do patrono constituído para emendar a inicial, 

juntando aos autos o comprovante de recolhimento das custas 

processuais e taxas judiciárias no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos 

do artigo 290, do CPC, sob pena de extinção. Intime-o ainda, para que no 

mesmo prazo alhures concedido, informe o CEP de seu endereço 

cumprindo assim as determinações constantes na Resolução nº. 

021/2011/TP do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, sob pena de 

indeferimento do pedido (art. 321, do CPC). Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 

de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008188-46.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS DE REZENDE ANDRADE JUNIOR (ADVOGADO(A))

TAURUS DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIO CAPPELLO PIGNATARO (REQUERIDO)

MARCOS LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Carta Precatória nº 1008188-46.2018.8.11.0003 Vistos etc. Cumpra na 

forma deprecada, servindo cópia da presente como mandado. Após, 

devolva ao Juízo Deprecante com as nossas homenagens. 

Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008434-42.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

M. E. L. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA NOGUEIRA SILVA OAB - 029.080.204-08 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008434-42.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Tendo em vista que a lide tem interesse de menor, 

dê-se vista ao representante do Ministério Público. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 416 de 620



APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1008489-90.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARTELLO JUNIOR (ADVOGADO(A))

LUIZ ALVES NILO (AUTOR(A))

MIRIAN DE SOUZA MARTINS NILO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IMOBILIARIA CORREA LOPES LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008489-90.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os 

requisitos legais. II – Cite àquele(a), e seu cônjuge se casado(a) for, em 

cujo nome está registrado o imóvel usucapiendo, por carta com ARMP. III - 

Cite os confinantes (que possuam a propriedade e/ou a posse do imóvel 

lindeiro) e seus cônjuges, se casados forem, pessoalmente, exceto 

quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso 

em que tal citação é dispensada, conforme dispõe o § 3º, do art. 246 do 

NCPC. IV - Expeça edital para ciência de terceiros e eventuais 

interessados, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 259, I e 

§4º do art. 1071, ambos do CPC. V - Intime, por carta com AR, os 

representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do Município, 

para manifestação em 15 (quinze) dias, de acordo com o §3º, art. 1071, 

do CPC. VI – Expeça o necessário. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Despacho Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1008498-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS CARLLOS CRUVINEL (ADVOGADO(A))

RONDO DROGAS LTDA - ME (EMBARGANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008498-52.2018.8.11.0003 Vistos etc. A requerente 

é pessoa jurídica e requer a concessão da assistência judiciária, alegando 

não ter condições de pagar as custas processuais e honorários 

advocatícios. Dessa forma, determino que o requerente traga aos autos 

cópia completa de suas três últimas declarações do imposto de renda, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano do pedido 

(art. 321, do CPC). Intime-a ainda para que no mesmo prazo alhures 

concedido traga aos autos os atos constitutivos. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001764-85.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ CORREA (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001898-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO (ADVOGADO(A))

ROGERIO ADRIANO DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004851-49.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ADELCIR DE MORAES (AUTOR(A))

JOAO RICARDO FILIPAK (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JEANCARLO RIBEIRO (ADVOGADO(A))

AUREO CANDIDO COSTA (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: 1002678-52.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

D. F. INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP 

(AUTOR(A))

STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA (ADVOGADO(A))

José Antonio Romano Ferreira (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003741-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RONALDO PEREIRA (REQUERENTE)

MARILIA MESQUITA MIRANDA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ECONOMY BRASIL GESTAO DE CONVENIOS E SERVICOS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008580-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BERENICE MARIA COSTA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BERENICE MARIA COSTA DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008580-83.2018.8.11.0003 Vistos etc. Após a detida 

análise dos autos, verifica-se que o feito foi endereçado a uma das varas 

de Família e Sucessões desta Comarca, não se sabendo por qual razão 

foi distribuída a esta Vara Cível. Assim, reconheço a incompetência deste 

Juízo e determino a redistribuição do processo ao Juízo de uma das Varas 

de Família e Sucessões desta Comarca, a qual é competente para 

processar e julgar o feito de execução de alimentos. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008611-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA COSTA NOGUEIRA SILVA (AUTOR(A))

M. E. L. S. (AUTOR(A))

EDMAR PORTO SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008611-06.2018.8.11.0003 Vistos etc. Tendo em 
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vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Assim, cite a parte requerida para oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma prevista no 

artigo 231, do CPC. Tendo em vista, que a lide tem interesse de menor, 

dê-se vista ao representante do Ministério Público. Expeça o necessário. 

Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de setembro 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003955-40.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVAN JESUS DE SOUZA (AUTOR(A))

CASSIUS BRUNO GARCIA BONAN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (RÉU)

DANIELA CABETTE DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1003955-40.2017.8.11.0003. Vistos etc. A requerida foi 

devidamente citada e não ofereceu defesa, conforme consta da certidão 

do Id. 15481053 Assim, decreto sua revelia, sendo que o prazo 

processual para esta correrá em cartório da data da publicação dos atos 

decisórios no órgão oficial, podendo intervir no processo em qualquer 

fase, recebendo no estado em que se encontrar, nos termos dos artigos 

344 e 346, caput e parágrafo único, do CPC. Especifiquem as partes as 

provas que pretendem produzir, justificando-as, no prazo de 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002877-74.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DEISI VIEIRA FERREIRA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA MORAES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004175-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL FREIRE CUNHA (REQUERENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008466-47.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ALMIR MARCELO GIMENEZ GONÇALVES (ADVOGADO(A))

WALTER CORREA CADIDE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1008466-47.2018.8.11.0003 Vistos etc. O requerente 

pleiteia a concessão da assistência judiciária, alegando não ter condições 

de pagar as custas processuais e honorários advocatícios. Dessa forma, 

determino que o demandante traga aos autos cópia de suas três últimas 

declarações do imposto de renda, comprovante de rendimento e/ou CTPS, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do pedido de 

justiça gratuita. Após, voltem-me conclusos. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008500-22.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR PEREIRA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

DIEGO CARVALHO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J JR COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Processo Código nº. 1008500-22.2018.8.11.0003 Vistos etc. Intime o 

requerente na pessoa de seu advogado regularmente constituído, para 

emendar a inicial, juntando ao feito o extrato da negativação de seu nome 

junto ao SERASA ou SPC, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra. 

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004868-56.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI (ADVOGADO(A))

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GENAIR GONCALVES BORGES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004868-56.2016.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço do requerido Genair Gonçalves Borges (CPF nº 

892.979.461-00), com a utilização do Sistema BacenJud. Vindo as 

informações, dê-se vista ao autor para manifestação em 05 (cinco) dias. 

Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003899-70.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NEREU VICTOR JUNIOR (AUTOR(A))

DANILO RODRIGUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (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-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003002-42.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

RAWLLY PEREIRA FERNANDES (AUTOR(A))

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, 

QUERENDO, MANIFESTAR ACERCA DA CONTESTAÇÃO E DOCUMENTOS, 

NO PRAZO LEGAL.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001394-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMARA APARECIDA RICARDO HILLESHEIM (AUTOR(A))

SIMONE SILVA RICARDO RADER (AUTOR(A))

EDUARDO CARVALHO GONCALVES (ADVOGADO(A))

SILMARA SILVA RICARDO MUZEL ABUCHAIN (AUTOR(A))

LUCAS BRAGA MARIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLUCIA PEREIRA DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001394-43.2017.8.11.0003. Vistos etc. Defiro o pedido de 

busca do atual endereço da requerida Marlucia Pereira de Oliveira (CPF nº 

932.545.121-20), com a utilização do Sistema Infojud. Vindo as 

informações, dê-se vista aos autores para manifestação em 05 (cinco) 

dias. Cumpra. Intime. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 784911 Nr: 8137-57.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDO XAVIER DE AZEVEDO, MARIA 

LUCIA PORTO AZEVEDO, ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO, LUCIANO 

PORTO AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO MAGALHAES FERRARI 

- OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RODRIGO KURZ 

ROGGIA, para devolução dos autos nº 8137-57.2015.811.0003, Protocolo 

784911, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 451939 Nr: 7118-55.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA SILVA, LORENA DA SILVA 

GONÇALVES, LILIAN DA SILVA GONÇALVES, LEILA DA SILVA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA AUTO PEÇAS IRMÃOS 

SOUZA LTDA, SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETICIA SILVA DE 

LIMA SUZANA, para devolução dos autos nº 7118-55.2011.811.0003, 

Protocolo 451939, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 875420 Nr: 8589-96.2017.811.0003

 AÇÃO: Incidente de Desconsideração de Personalidade 

Jurídica->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA DA SILVA, LORENA DA SILVA 

GONÇALVES, LILIAN DA SILVA GONÇALVES, LEILA DA SILVA 

GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEDIMAR DE SOUZA GONÇALVES, JOAO 

ROBERTO FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETICIA SILVA DE 

LIMA SUZANA, para devolução dos autos nº 8589-96.2017.811.0003, 

Protocolo 875420, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 791874 Nr: 11036-28.2015.811.0003

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLA JUVINO FEITOSA, CARLOS JUVINO 

SOBRINHO, SEBASTIAO JUVINO SOBRINHO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMILTON VITOR SCHEFFER - 

OAB:13080/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSUEL DA SILVA 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 11036-28.2015.811.0003, Protocolo 

791874, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738930 Nr: 1294-13.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BECKER EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA 

LTDA, VLADEMIR BECKER, MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:, RUBSON PEREIRA 

GUIMARAES - OAB:OAB/MT 18.839/0

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSUEL DA SILVA 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 1294-13.2014.811.0003, Protocolo 

738930, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738932 Nr: 1296-80.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A C CAVALCANTE MATERIAIS PARA 

CONSTRUCAO ME, ADRIANO CAMPOS CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSUEL DA SILVA 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 1296-80.2014.811.0003, Protocolo 

738932, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 738935 Nr: 1298-50.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R S DE MORAES E CIA LTDA - ME, MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS - MT, MAURO SERGIO SANTOS DE OLIVEIRA, NUBIA 

REGINA SOUZA DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROMOTORIA DE JUSTIÇA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JOSUEL DA SILVA 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 1298-50.2014.811.0003, Protocolo 

738935, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 775884 Nr: 4561-56.2015.811.0003

 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): CLODOALDO SIQUIERI, GIVANILDO SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:MT-15.562/0, LEONARDO SANTOS DE RESENDE - 

OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIR CAMILO DE SOUZA 

JUNIOR - OAB:7043/MT, RAYRANA SANTANA FERREIRA - OAB:23945/B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAYRANA 

SANTANA FERREIRA, para devolução dos autos nº 

4561-56.2015.811.0003, Protocolo 775884, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 723504 Nr: 4496-32.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTROESTE AMBIENTAL COLETA TRANSPORTE E 

LIMPEZA URBANA LTDA ME (CENTROESTE RESIDUOS LTDA EPP)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WR JARDIM-ME ( POLIEREVEST ), CRISTINA DE 

MELO HAMANA DA SILVA -ME

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JESSICA SANTOS 

DE LIMA, para devolução dos autos nº 4496-32.2013.811.0003, Protocolo 

723504, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 39359 Nr: 322-73.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DO SUL DE MATO 

GROSSO - SULCREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSAFA DE MELO CANOLA, ABEL 

FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO ROBERTO PESCE - 

OAB:5137/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ALESSANDRA DIAS 

IORA, para devolução dos autos nº 322-73.1996.811.0003, Protocolo 

39359, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 801894 Nr: 15144-03.2015.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILDELVAN PROCOPIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN MOREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANATALICIO VILAMAIOR - 

OAB:5172-MT, CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - OAB:20.699-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANATALÍCIO 

VILAMAIOR, para devolução dos autos nº 15144-03.2015.811.0003, 

Protocolo 801894, 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.: 873584 Nr: 7865-92.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAILON CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A

 .Código nº 873584.

Vistos etc.

Visando a celeridade processual e tendo em vista a proposta ofertada na 

denúncia e a ausência de antecedentes criminais, designo o dia 11 de 

dezembro de 2018 às 14h00 para oferecimento da suspensão condicional 

do processo.

Intime o denunciado e seu patrono constituído e o representante do 

Ministério Público

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 871275 Nr: 7042-21.2017.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO CLAUDIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SEBASTIAO GERALDO DE 

LIMA - OAB:OAB/MT-6256

 .Código nº 871275.

Vistos etc.

Visando a celeridade processual e tendo em vista a proposta ofertada na 

denúncia e a ausência de antecedentes criminais, designo o dia 11 de 

dezembro de 2018 às 14h20 para oferecimento da suspensão condicional 

do processo.

Intime o denunciado e seu patrono constituído e o representante do 

Ministério Público

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 797671 Nr: 13350-44.2015.811.0003

 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: GISLEIDE PEREIRA LOPES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:OAB/MT5736O

 Código nº. 797671.

 Vistos etc.

Ante o pleito formulado pela requerente à fls. 110, determino o 

levantamento dos valores constantes à fls. 109, observando os dados 

bancários fornecidos e os termos do Provimento nº. 16/2011-CGJ.

 Intime a requerida para efetuar o pagamento das custas processuais 

constantes à fls. 105/106, no prazo de 05 (cinco) dias.
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 Após, havendo o pagamento das custas processuais pela ré, determino a 

remessa dos autos ao arquivo, com as baixas e anotações necessárias.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 782381 Nr: 7163-20.2015.811.0003

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALZIRO KUHNE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO BENEDICTO 

BARBAGALO - OAB:112.935-SP

 Diante do exposto, julgo extinta a punibilidade de ALZIRO KUHNE DE 

OLIVEIRA, brasileiro, casado, aposentado, portador do RG nº 60892304 

SSP/MT, inscrito no CPF nº 604.004.128-53, filho de Alziro Cândido de 

Oliveira e Neide Kuhne de Oliveira, residente e domiciliado na Rua Romão 

Ruzolin, nº 442, Jardim Morada do Sol, na cidade de São Jospe do Rio 

Pardo/SP, nos termos do dispositivo suso mencionado.Determino que os 

valores recolhidos nos autos permaneçam (fls. 25 e 69-v) depositados na 

Conta Única do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vinculados nestes 

autos, para futura aplicação em projetos ambientais, a serem aprovados 

por este Juízo, nos termos dos artigos 1.651 e 1.655, da CNGC, que 

dispõe:“(...)O processo será desarquivado em momento oportuno para 

destinação do valor recolhido na conta judicial, devendo a Secretaria 

manter registro do referido montante em livro próprio.Tendo em vista que 

os bens descritos à fls. 12 não interessam à instrução processual, ante o 

cumprimento das obrigações imposta nos autos, determino a liberação o 

denunciado do encargo de fiel depositário dos bens relacionados no 

termos de depósito nº 111067, podendo dispor dos mesmos, mediante 

compromisso de que não os utilizará para a prática de crime 

ambiental.Com o trânsito em julgado, arquive com as baixas e anotações 

necessárias. Custas “ex lege”.P.R.I.C.Rondonópolis-MT, 27 de setembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 739377 Nr: 1695-12.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CESAR LUCIO DANTAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ex positis, julgo procedente o pedido formulado na exordial. Consolido a 

posse e propriedade do bem, objeto do financiamento, nas mãos do 

credor. Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos 

termos do artigo 85, § 8º, do CPC. A sucumbência somente será exigida 

se presentes os requisitos legais, vez que o réu é assistido pela 

Defensoria Pública. Transitada em julgado ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C.Rondonópolis - MT, 21 de setembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 862841 Nr: 4179-92.2017.811.0003

 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): SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE 

RONDONÓPOLIS - SANEAR, EQUIPAV ENGENHARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 

RONDONÓPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885/MT, SILVIO DE SOUZA GARRIDO JUNIOR - 

OAB:248636

 .Código nº 862841.

Vistos etc.

I – Acolho a cota ministerial à fls. 455 e designo o dia 07 de dezembro de 

2018 às 16h00 para audiência de conciliação.

 II – Intime as partes, na pessoa dos seus respectivos advogados, para 

comparecerem ao ato, oportunidade em que deverá ser esclarecidas e 

saneadas as pendências, bem como a responsabilidade pela continuidade 

das obras pendentes de execução.

III – Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 24 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 384433 Nr: 12518-26.2006.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS AUGUSTIN, VIVIANE IZABELLA DA 

SILVA AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

AVILA - OAB:5367/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/7074, 

RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT, SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - OAB:9724-B/MT

 .Código nº 384433.

Vistos etc.

Analisando os termos da composição à fls. 631/635, observa-se que no 

caso de inadimplemento pelo terceiro interessado e cessionário a cessão 

do crédito, objeto dos autos, tornará sem efeito (item VI do acordo).

Assim, hei por bem em suspender o andamento do feito até a liquidação do 

convencionado, que se dará em 15.10.18.

Havendo o decurso do prazo, intime o exequente para informar se houve 

ou não o cumprimento dos termos da cessão de crédito no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 376409 Nr: 4729-73.2006.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S/A, maria de fatima 

rabelo jacomo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORLANDO POLATO, CARLOS ALBERTO 

POLATO, CAETANO POLATO, OTAVIO PALMEIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA RABELO 

JACOMO - OAB:6.222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL GAETA ALEIXO - 

OAB:11210-A/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 .Código nº 376409.

Ação de Cumprimento de Sentença

Exequente: Maria de Fátima Rabelo Jacomo

Executados: Orlando Polato e outros

Vistos etc.

MARIA DE FÁTIMA RABELO JACOMO, qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA contra 

ORLANDO POLATO E OUTROS, também qualificados no processo.

 No curso do processo as partes formalizaram acordo (fls. 584/590), o 

qual foi devidamente homologado e determinada a suspensão do 

andamento do feito até seu integral cumprimento (fls. 597).

A credora informa que houve o integral cumprimento do acordo (fls. 601).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, vez que 

foi devidamente liquidado.
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Ex positis, Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 924, II, do CPC, ante a satisfação do débito. Custas já 

recolhidas. Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitado em 

julgado e/ou havendo a desistência do prazo recursal, remeta os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 26 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 803749 Nr: 15827-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR AUGUSTO BURTTET, JORGE LUIS BURTTET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA - 

OAB:29.997/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521/MT

 Destarte, à míngua da demonstração dos pressupostos estampados no 

artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em verdade, o presente recurso 

revela apenas o inconformismo da embargante com a decisão recorrida. 

Portanto, resta claro que a decisão atacada apreciou toda a matéria 

submetida a julgamento, inexistindo qualquer omissão a ser sanada, pelo 

que rejeito os embargos de declaração, mantendo a decisão em todos os 

seus termos e fundamentos.Intime. Cumpra.Rondonópolis-MT, 26 de 

setembro de 2018.MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI Juíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 447693 Nr: 2872-16.2011.811.0003

 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: MYLLEID RODRIGUES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMERSON RICARDO DE BARROS, RUBENS 

BOROTTA, NEULY PEREIRA DE PAIVA BOROTTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANDERLEI CHILANTE - 

OAB:OAB/MT3533A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719, MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 .Código nº 447693.

Vistos etc.

I - Dou por encerrada a instrução processual.

II - Outorgo as partes o prazo sucessivo de 15 (quinze) dias para oferta 

dos memoriais, iniciando pela autora e após pelos réus, assegurando vista 

dos autos, nos termos do §2º, do artigo 364, do CPC.

 III - Os memoriais deverão ser juntados ao feito após o decurso do prazo 

supra, de forma que uma parte não conheça das razões finais da outra.

IV – Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715366 Nr: 10640-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R PINHEIRO DE SOUZA DROGARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELE IZAURA DA SILVA 

CAVALLARI REZENDE - OAB:6057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 715366.

Vistos etc.

I – Intime a credora para juntar o demonstrativo de débito atualizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

II – Vindo o cálculo, proceda a inclusão do nome da executada nos 

cadastros de inadimplentes, nos termos do artigo 782, §3º, do CPC, com a 

utilização do Sistema SERASAJUD.

III - Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 65249 Nr: 258-92.1998.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIO DE OLIVEIRA CAMARGO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO CHOCIAY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO LOPES DE SOUSA - 

OAB:3948/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO ANTONIO DOS 

SANTOS DAMIAN - OAB:3775-0

 .Código nº 65249.

Vistos etc.

Defiro o pedido da parte credora e suspendo o andamento do processo 

pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias.

Havendo o decurso do prazo, intime o exequente para promover o 

andamento do feito, no prazo de 05 (cinco)d ias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 45741 Nr: 2945-13.1996.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASSOCIAÇÃO RONDONOPOLITA NA 

PROTEÇÃO AMBIENTAL - ARPA, PAULO ROBERTO DE MATTOS, JORGE 

EDUARDO RAPOSO DE MEDEIROS, MANOEL RAMOS CLOSS

 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: DANIELLA MOREIRA NERY 

SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B

 Código nº. 45741.

 Vistos etc.

Intime o exequente, na pessoa de sua patrona regularmente constituída 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. 332.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 445292 Nr: 474-96.2011.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R C WORLD IMPORTACAO E EXPORTACAO 

LTDA ME, CLAUDIA MARA DE JESUS MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 445292.

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que as últimas tentativas 

de consulta ao Sistema RenaJud foram realizadas em 2015 e 2017, 

restando infrutíferas, ante a inexistência de veículos.

Assim, considerando que o exequente não trouxe fato novo a ensejar 

nova atuação do Juízo, indefiro o pedido formulado à fls. 146.

 Intime o credor para que promova o regular andamento do feito, indicando 

outros bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.
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MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 724136 Nr: 5126-88.2013.811.0003

 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, LUIS CELSO DE MORAES, ELVIO 

MACHADO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 724136.

Vistos etc.

Compulsando o caderno processual, observa-se que as últimas tentativas 

de consulta ao Sistema RenaJud se deram em 2014 e 2017, sendo que os 

veículos localizados foram desbloqueados a pedido do credor em razão 

do seu manifesto desinteresse (fls. 120).

Assim, considerando que o exequente não trouxe fato novo a ensejar 

nova atuação do Juízo, indefiro o pedido formulado à fls. 145

 Intime o credor para que promova o regular andamento do feito, indicando 

outros bens passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 409647 Nr: 5520-71.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANE ELENSILZIE DE OLIVEIRA SABOIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 Código nº. 409647.

 Vistos etc.

 O credor comparece aos autos e requer a intimação da executada 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. 178, devendo este 

indicar os bens passíveis de penhora; declinar se possui interesse nos 

veículos bloqueados pelo Sistema Renajud à fls. 160, bem como juntar o 

demonstrativo de débito atualizado, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra.

Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 726874 Nr: 7785-70.2013.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S H M TRANSPORTES LTDA -ME, SHIRLEI DE 

ALMEIDA SILVA, KELLEM DE ALMEIDA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 .Código nº 726874.

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação dos requeridos restaram 

infrutíferas; considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 05 

(cinco) anos sem que o credor consiga promover os atos processuais 

necessários para o seu regular andamento, hei por bem deferir a sua 

citação editalícia de SHM Transportes Ltda ME e Shirlei de Almeida Lima, 

com prazo de 20 (vinte) dias, devendo ser observado os comandos do 

artigo 257, 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 a autor comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 731058 Nr: 11549-64.2013.811.0003

 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): S H M TRANSPORTES LTDA -ME, SIRLEI DE 

ALMEIDA LIMA, KELLEM DE ALMEIDA LIMA

 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:

 .Código nº 731058.

Vistos etc.

Considerando que as tentativas de citação dos réus restaram infrutíferas; 

considerando, ainda, que feito se arrasta há mais de 05 (cinco) anos sem 

que o credor consiga promover os atos processuais necessários para o 

seu regular andamento, hei por bem deferir a sua citação editalícia dos 

requeridos, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo ser observado os 

comandos do artigo 257, 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 a autor comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o 

cumprimento desta decisão sob pena de extinção.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 786516 Nr: 8828-71.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON GONÇALVES DE SOUZA, LUZIA PINTO DE 

MATOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ICATU SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO ANAÍDES CABRAL NETTO 

- OAB:7859-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 .Código nº 786516.

Vistos etc.

Tendo em vista que a tutela jurisdicional já foi entregue, quando da 

prolação da sentença à fls. 132, certifique o trânsito em julgado e, após 

remeta os autos ao arquivo com a baixa e anotações necessárias.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes
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 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 750442 Nr: 7969-89.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO RAMOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WESLEY LOPES DA SILVA 

MARTINS - OAB:15518/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A

 .Código nº 750442.

Ação de Cumprimento de sentença

Exequente: Adriano Ramos Pereira

 Executado: Banco Santander S.A

Vistos etc.

ADRIANO RAMOS PEREIRA, qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO 

DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA em face BANCO SANTANDER S.A, 

também qualificado no processo.

 As partes noticiam a realização de acordo e requerem a sua 

homologação com a extinção do feito (fls. 178/179).

 Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO. EXAMINADOS.

DECIDO.

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, vez que 

já foi devidamente cumprido conforme consta à fls. 182-v.

Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos faz parte integrante desta 

decisão. Julgo extinto o processo, com julgamento de mérito ex vi do 

disposto no artigo 924, II, do CPC. Custas na forma descrita na sentença à 

fls. 122. Honorários advocatícios na forma pactuada. Remeta os autos ao 

Cartório Distribuidor para apuração do valor das custas processuais pro 

rata. O credor fica dispensado do recolhimento, vez que litiga sob o pálio 

da assistência judiciária gratuita. Vindo o cálculo, intime o executado para 

pagamento de sua cota-parte, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o 

decurso do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o 

feito ao departamento competente para as providências cabíveis. 

Transitada em julgado e/ou havendo a desistência do prazo recursal, ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias.

P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 27 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 776301 Nr: 4748-64.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CARLOS DE MATOS, RITA LILIAN 

RIBEIRO DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 .Código nº 776301.

Vistos etc.

Defiro o pedido à fls. 169/170. Ante o trânsito em julgado da r. sentença, 

oficie ao CRI local para que proceda a baixa da averbação, registrada sob 

o nº AV.1/104.268, vez que inserida para conhecimento de terceiros 

acerca da existência da presente lide (fls. 130/131).

Após, remeta os autos ao arquivo com a baixa e anotações necessárias.

Expeça o necessário. Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 777032 Nr: 5045-71.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CAMILO AZEVEDO MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN AMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON NEVES DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 15.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE ANDRES ACEVEDO 

IBANEZ - OAB:22.131/A

 .Código nº 777032.

Ação Revisional de Contrato

Autora: Maria Camilo Azevedo Moraes

Réu: Banco Pan Americano S.A

Vistos etc.

MARIA CAMILO AZEVEDO MORAES, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO em face de BANCO 

PAN AMERICANO S.A, também qualificado no processo.

No curso do processo a requerente pugnou pela desistência do feito (fls. 

149).

Intimado, o banco réu manifestou concordância ao pedido de desistência, 

devendo cada parte arcar com os honorários de seus respectivos 

patronos (fls. 152).

Vieram-me os autos conclusos.

É O BREVE RELATO.

DECIDO.

A hipótese é de extinção, ante a anuência da parte contrária.

 Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os 

fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo 

extinta a presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de 

Processo Civil. Isento de custas face o benefício da Justiça Gratuita 

concedido nos autos. Cada parte deverá arcar com os honorários de seus 

respectivos patronos. Transitada em julgado ou havendo a desistência do 

prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa 

e anotações necessárias.

 P.R.I.C.

Rondonópolis - MT, 27 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 752534 Nr: 9055-95.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUPÉ CALÇADOS E CONFECÇÕES LTDA ME, LIONEL 

FERREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉBORA CRISTINA DE SOUZA 

MACIEL - OAB:OAB/PR 52.599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINES PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123

 .Código nº 752534.

Vistos etc.

Intime a patrona da autora, via DJE, para promover o andamento do feito 

manifestando acerca da proposta dos honorários periciais, ante a 

devolução do ARMP com a informação “mudou-se” (fls. 312), no prazo de 

05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Havendo o decurso do prazo sem manifestação intime o requerido, por 

meio de sua patrona constituída nos autos, para requerer o que de direito 

nos termos da Súmula 240 do STJ (“A extinção do processo, por 

abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu”), em 

05(cinco) dias.

Após, voltem-me conclusos.

Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 761443 Nr: 14209-94.2014.811.0003

 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: JUAREZ DE QUEIROZ MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LOPES LEAU
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CYNTHIA THAISE SOARES 

CARVALHO - OAB:19274/MT, JACQUELINE MAGALHÃES GONÇALVES 

- OAB:OAB/MT17420, NILSON NOVAES PORTO - OAB:OAB/MT20.487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON ROCHA DE SOUZA 

- OAB:MT/12.103

 Código nº. 761443. Vistos etc.O atual Código de Processo Civil adota, 

expressamente, o princípio da cooperação, onde todos os sujeitos do 

processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo 

razoável, decisão de mérito justa e efetiva, pelo que se vê do artigo 6º, do 

CPC.Sobre o princípio da cooperação leciona Teresa Arruda Alvim 

Wambier e outros, in “(...)Assim, antes de sanear o processo, hei por bem 

oportunizar às partes manifestação específica acerca do que entendem 

elas sobre as questões de fato e direito supostamente 

controvertidas.Embora o novo ordenamento processual tenha previsto a 

possibilidade de audiência para se aclarar os pontos controvertidos (art. 

357, §3º, do CPC), nada obsta que seja oportunizada a manifestação 

específica acerca das provas, o que garante a celeridade do 

processo.Destarte, visando garantir a efetiva participação dos litigantes 

quanto às provas úteis e necessárias à solução da lide, intime as parte 

para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, manifestarem-se acerca das 

questões de fato e direito controvertidas, bem como acerca as provas que 

pretendem produzir, justif icando-as de forma objetiva e 

fundamentadamente, quanto a sua relevância e pertinência.Quanto às 

questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, desde logo, 

manifestar sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, desde que 

interessem ao processo.A mera alegação da parte que quer produzir 

todas as provas permitidas no ordenamento, ou a menção pura e simples 

de eventual modalidade probatória, sem que seja alinhavada relação com o 

ponto alegadamente controvertido, será interpretada como ausência de 

especificação.Após a apresentação das provas pelas partes, será 

observado o disposto nos artigos 357, II e 370 do CPC.Intime. 

Cumpra.Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINIJUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 269203 Nr: 2657-26.2000.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRAFICA MODELO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMUNDO MARCELO CARDOSO 

- OAB:3449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Código nº. 269203.

 Vistos etc.

Ante a manifestação do exequente à fls. 485, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, com base no artigo 921, III, §1º, do CPC.

 Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 780879 Nr: 6544-90.2015.811.0003

 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: LAURO CESAR RODRIGUES MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/O

 .Código nº 780879.

Vistos etc.

Considerando o cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito 

formalizado pelo requerido à fls. 138-v e, ante a concordância do credor 

no recebimento do valor, defiro o pedido de levantamento da quantia de R$ 

4.557,91 (quatro mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa e um 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada à fls. 139, observando 

os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 68/2018-CNJ.

Intime a requerida para pagamento das custas processuais descritas no 

cálculo à fls. 135/136, no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o decurso do 

prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o feito ao 

departamento competente para as providências cabíveis.

Após, ao arquivo com a baixa e anotações necessárias.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 821756 Nr: 3526-27.2016.811.0003

 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: BIG FARMA MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILLIPE MARCHIORI DE 

OLIVEIRA - OAB:20.726-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:OAB/MT 20.191-A

 .Código nº 821756.

Vistos etc.

Ante o cumprimento voluntário da obrigação devida pela requerida a título 

de honorários sucumbenciais fixados à fls. 188 e ante a concordância do 

patrono da autora no recebimento do valor, expeça alvará para 

levantamento da quantia de R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais) e 

seus acréscimos, em conta bancária a ser indicada no prazo de 05 

(cinco) dias.

Intime a requerida para manifestar acerca do pedido de compensação 

constante à fls. 194, bem como para juntar o valor devido da fatura do 

mês de março/2016, nos termos declinados no acórdão à fls. 187-v, 

inclusive os dados bancários para levantamento, no mesmo prazo supra

 Após, conclusos.

Expeça o necessário. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 743935 Nr: 4335-85.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELULAR HOUSE LTDA, ALI AHMAD EL 

SMAILI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. I - Anote o necessário para fins de intimação do exequente, 

conforme requer (fls. 91 e 92). II - Ante a informação à fls. 83 e vsº. que o 

credor traga aos autos, no prazo de 5 dias, a matrícula atualizada do 

imóvel que se pretende a constrição, inclusive a nova matrícula 

desmembrada da anterior. Expeça o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 763471 Nr: 15115-84.2014.811.0003

 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): NATALICIO APARECIDO GASQUES SUARES, 

MILTON MARIA CUBAS, ELENITA MARTINS DE MELO CUBAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 6ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE 
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 

OAB:9478/MT

 Código nº. 763471.

 Vistos etc.

 Defiro o pedido de suspensão do andamento do processo, pelo prazo de 

06 (seis) meses, conforme pleiteado pelo membro do parquet à fls. 203.

 Havendo o decurso do prazo, dê-se vista dos autos ao representante do 

Ministério Público.

 Intime. Cumpra.

 Rondonópolis-MT, 27 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 409991 Nr: 5902-64.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRAILDE DE SOUZA COMERCIO ME, IRAILDE DE 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUNICE DE SOUZA - 

OAB:MT/3572-A

 Código nº. 409991.

 Vistos etc.

Ante a manifestação do exequente à fls. 244, determino a suspensão do 

feito pelo prazo de 01 (um) ano, com base no artigo 921, III, §1º, do CPC.

 Havendo o decurso do prazo sem manifestação, voltem-me os autos 

conclusos para cumprimento do §2º, do mencionado artigo.

Intime. Cumpra. Expeça o necessário.

 Rondonópolis-MT, 26 de setembro de 2018.

 MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 433717 Nr: 2383-13.2010.811.0003

 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: ALL - AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA MALHA NORTE S.A 

OU RUMO MALHA NORTE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MIGUEL WEBER DOS SANTOS, EVA 

TEREZINHA SCARPARI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA TERUEL - 

OAB:OAB/SP-389.442, CARLOS ALBERTO DE JESUS MARQUES - 

OAB:13.979/MS, GISLAINE LISBOA SANTOS - OAB:OAB/SP-264.194, 

PATRÍCIA CRISTINA FERRI DALESSANDRO - OAB:67078, ROBERTA 

MOLINA SOARES - OAB:OAB/PR-60.972, VÂNIA LOPACINSKI - 

OAB:OAB/PR-55353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 .Código nº 433717.

Vistos etc.

Após consulta ao Sistema SisconDJ, vê-se que não há valores pendentes 

de levantamento, conforme extrato anexo.

Ainda, observa-se que o valores foram levantados em conta bancária de 

titularidade da própria autora e por ela indicada à fls. 240 (Alvará fls. 244).

Ademais, o pleito da demandante já foi objeto de análise quando da 

decisão proferida à fls. 262 (12.07.2012), não tendo a parte juntado 

qualquer extrato ou documento bancário que demonstrasse inexatidão 

com os dados fornecidos, pelo que mantenho aquela decisão nos mesmos 

termos e fundamentos.

Devolva o processo ao arquivo com a baixa e anotações necessárias.

Intime. Cumpra.

Rondonópolis-MT, 27 de setembro de 2018.

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 JUÍZA DE DIREITO

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 803015 Nr: 15594-43.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALENIR RODRIGUES BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO SEGUROS AUTO, TRANSPORTES 

PANORAMA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH - 

OAB:9.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:14266/B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA, para devolução dos autos nº 

15594-43.2015.811.0003, Protocolo 803015, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 708988 Nr: 3884-31.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLICIO FERREIRA DE SOUZA FLORINDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOVA CASA BAHIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MARTINS DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 5.958

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DÉCIO FREIRE - OAB:19.376 A 

MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) SABRINA DA SILVA 

GONÇALVES, para devolução dos autos nº 3884-31.2012.811.0003, 

Protocolo 708988, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 747342 Nr: 6365-93.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAVINTON JOSE SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA S/A - COMPANHIA DE 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS MANTOVANI - 

OAB:16955/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LIDIANY SILVA 

NUNES, para devolução dos autos nº 6365-93.2014.811.0003, Protocolo 

747342, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 347593 Nr: 2984-92.2005.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE RODRIGUES DE MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO MOREIRA CELESTINO, CLAUDECIR 

LUIZ CHAFRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIRE INES GAI MATIELO - 

OAB:9307/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENISVALDO SILVA JARDIM - 

OAB:8183/MT

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAYLSON SANTOS 

TORRES, para devolução dos autos nº 2984-92.2005.811.0003, Protocolo 

347593, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 13473 Nr: 1077-10.1990.811.0003
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 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIEGHARD TOEBE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI CASTILHO SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DECIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT/7.172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) DUILIO PIATO 

JUNIOR, para devolução dos autos nº 1077-10.1990.811.0003, Protocolo 

13473, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 737823 Nr: 570-09.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLENE RAMOS DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN CRISTINA GONÇALVES 

PIRES - OAB:131.600/SP

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) CLICIA LUPINETT 

FERNANDES, para devolução dos autos nº 570-09.2014.811.0003, 

Protocolo 737823, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 835946 Nr: 7378-59.2016.811.0003

 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): RENATO RODRIGUES, ESPOLIO DE ANTONIO 

RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) OSEIAS SERAFIM DE 

OLIVEIRA, para devolução dos autos nº 7378-59.2016.811.0003, 

Protocolo 835946, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 101404 Nr: 13369-12.1999.811.0003

 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): JOAO GONCALVES MEDEIROS, PAULO LUIZ 

DE MORAES, EDILSON GONÇALVES MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL DE AGUIAR ANICETO - 

OAB:232.070/SP, JOÃO ALFREDO STIEVANO CARLOS - OAB:257907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SUZANA CRISTINA 

FIGUEIREDO DE MORAES - OAB:9218/MT

 Nos termos da legislação vigente e Ordem de serviço nº 01/04 e ao 

disposto no Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, impulsiono 

estes autos a fim de intimar o advogado da parte autora do inicio do prazo 

de dilação requerido às fls. 670 - 05 (cinco) dias. Decorrido este prazo 

sem manifestação, intimar advogado da parte autora para dar 

prosseguimento ao feito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007692-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON OLIVEIRA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007692-17.2018.8.11.0003 Vistos etc. I - Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Deixo de determinar a restrição judicial do veículo (Placa 

NUE9438) objeto da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme 

determina o §9º., artigo 2º., da Lei nº. 13.043/14, vez que o veículo 

encontra-se em nome de terceiro estranho a lide, conforme se comprova 

na documentação anexa. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004[1]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o 

devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis - MT, 28 de setembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] § 1º 

- cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007741-58.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

EDEMILSON KOJI MOTODA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1007741-58.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa NPO3573) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o 

devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 
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apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis – MT, 28 de setembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] 

§9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha 

acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. [2] § 1º - 

cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008172-92.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO WILIAM IDALINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1008172-92.2018.8.11.0003 Vistos etc. I – Em face 

das provas trazidas aos autos verifica-se que as condições 

estabelecidas no artigo 2º do Decreto Lei 911/69 estão preenchidas. O 

bem está alienado fiduciariamente a favor do requerente e a mora restou 

devidamente provada. Assim, defiro liminarmente a medida pleiteada pela 

autora. II - Determino a restrição judicial do veículo (Placa KAH9105) objeto 

da lide, com a utilização do Sistema RenaJud, conforme determina o §9º, 

art. 2º, da Lei nº 13.043/14[1]. Formalizada a Busca e Apreensão, 

voltem-me os autos conclusos para a imediata baixa da restrição, como 

prevê o parágrafo supracitado. III - Expeça um só mandado de busca e 

apreensão do bem descrito na inicial e de citação da parte devedora para 

contestar o pedido no prazo de 15 dias, conforme estabelece a nova 

redação do § 1º do artigo 3º do Decreto-Lei 911/69, dada pela Lei nº 

10.931 de 02.08.2004[2]. IV – Formalizada a busca e apreensão, o 

devedor deverá entregar o bem e seus respectivos documentos, que será 

depositado em mãos do credor, mediante termo de depósito, 

compromissando-o. V – Consigne no mandado, que no prazo de 05 

(cinco) dias da efetivação da medida, o devedora fiduciante, querendo, 

poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus. Neste caso, arbitro honorários advocatícios 

em 10% sobre tais valores. VI - Faça consignar ainda, que a resposta 

poderá ser apresentada mesmo que a devedora tenha se utilizado da 

faculdade de purgar a mora (§ 4º do Decreto 911). VII - Defiro os 

benefícios do artigo 212, do Novel CPC para cumprimento da medida. VIII – 

Quando da apreensão o Meirinho deverá efetuar vistoria prévia, 

relacionando os equipamentos e acessórios existentes, e, ainda, efetuar a 

avaliação do bem. IX – Fica terminantemente proibido o deslocamento do 

veículo da sede do Juízo até esgotado o prazo para pedido e 

processamento da purgação da mora. O descumprimento desta 

determinação ensejará a instauração de procedimento criminal contra o fiel 

depositário, sem prejuízo da fixação de astrientes até a efetiva restituição 

do bem a quem de direito. X - Intime. Rondonópolis – MT, 28 de setembro 

de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO [1] 

§9º - Ao decretar a busca e apreensão do veículo, o juiz, caso tenha 

acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – 

RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do 

RENAVAM, bem como retirará tal restrição após a apreensão. [2] § 1º - 

cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, 

quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em 

nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da 

propriedade fiduciária.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000219-48.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

PONTUAL LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

CRISTIANO ALENCAR SOARES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIEL FREITAS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

MARCELO ANTONIO FENOGLIO (EXECUTADO)

CAMARGOS OLIVEIRA TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1000219-48.2016.8.11.0003. Vistos etc. Seguem, via malote 

digital, as informações prestadas por meio dos Ofícios nº 78/2018. 

Homologo o cálculo do Num. 15358278. Considerando o lapso temporal 

desde a última tentativa de constrição online (2017 - Num. 6800112) e, em 

observância ao artigo 835, I e 854, do CPC, defiro o pedido para a 

realização da penhora on line, nas contas bancárias da devedora 

Camargos Oliveira Transportes Ltda ME, sob o CNPJ nº 

09.432.269/0001-11, com utilização do convênio BancenJud, até o valor 

do débito de R$ 18.253,10 Porventura reste infrutífera a tentativa, ou os 

valores bloqueados não satisfação a integralidade do débito, defiro desde 

já a penhora e remoção do veículo placa GZA-9630 e determino a 

expedição de ofício a PRF na forma requerida, e em caso de apreensão o 

bem deverá ser depositando nas mãos do representante legal da credora, 

compromissando-o, nos termos dos artigos 835, IV e 840, II, §1º, do CPC. 

Suspendo o andamento do processo pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 

dias, como pleiteado no Num. 15358278. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 

28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA 

DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1005046-34.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

SHIRLEY GONCALVES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005046-34.2018.8.11.0003. Vistos etc. Assim, com fulcro 

no artigo 329, I, do CPC, recebo a aditamento da inicial para que a ação 

tramite em face de NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO e, torno sem 

efeito a decisão proferida no Id. 14434845. SHIRLEY GONÇALVES, 

devidamente qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em 

face de também qualificada NATALIA MONIZE GRACHET MACHADO, no 

processo, visando receber débito resultante de títulos sem força 

executiva. Juntou os títulos e requer a citação da requerida para 

pagamento ou oferecimento de embargos. Vieram-me os autos conclusos. 

É O RELATÓRIO. EXAMINADOS. DECIDO. O pedido preenche os requisitos 

legais exigidos pelo artigo 700 do CPC. Os documentos trazidos pela 

credora tratam-se de títulos que não possuem força executiva, emitidos 

pela parte ré. O débito restou inequivocamente demonstrado. O título não 

possui as características de um título de crédito hábil para instruir o pedido 

de execução. É o que esclarece Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz 

Arenhart e Daniel Mitidiero, in “Novo Curso de Processo Civil”, 2ª edição, 

RT, pág. 232: In verbis O artigo 700 do NCPC, afirma que para ajuizar a 

ação monitória, é necessário que a parte possua nova escrita da 

obrigação, sem eficácia de título executivo. Obviamente, quem tem título 

executivo judicial não teria o menor interesse de valer-se de uma ação 

monitória para chegar ao mesmo tipo de título. Diante do exposto, defiro o 

pedido da autora. Expeça mandado monitório cientificando a requerida 

para pagamento do débito em 15 (quinze) dias, bem como dos honorários 

advocatícios que fixo em 5% sobre o valor da causa, conforme determina 
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o art. 701, ‘caput’, do CPC. Cite-a para, querendo, neste mesmo prazo 

oferecer embargos, independentemente de prévia segurança do Juízo, 

para discussão da dívida. O réu será isento do pagamento de custas 

processuais se cumprir o mandado no prazo (art. 701, § 1º, do CPC). 

Cientifique-a, ainda, que caso alegue que o autor pleiteia quantia superior 

à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, 

apresentando o demonstrativo de débito atualizado da dívida, conforme 

determina o § 2º, do art. 702, do CPC. Sendo apresentado embargos 

monitórios, intime o autor para respondê-lo no prazo de 15 (quinze) dias. 

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita, haja vista estarem 

presentes os requisitos legais, e os documentos que instruem a inicial, 

comprovam a hipossuficiência. P.I. Rondonópolis – MT, 28 de setembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005663-91.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ GOMES DURAN (ADVOGADO(A))

PAMELLA ARAUJO BALCACAR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005663-91.2018.8.11.0003. Vistos etc. Observa-se que o 

presente feito trata-se de execução provisória, ante a existência de 

Recurso de Apelação, havendo o cumprimento voluntário da obrigação por 

meio do depósito formalizado no Id. 15124076. Em consulta ao Sistema PJE 

2º Grau, verificou-se que houve o julgamento do recurso, o qual foi 

desprovido, estando pendente o julgamento dos Embargos de Declaração 

oposto. Assim, em observância ao disposto no artigo 520, IV do CPC, 

intime a credora para prestar caução idônea no prazo de 05 (cinco) dias 

para posterior levantamento da quantia depositada. Cumpra. Rondonópolis 

– MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI 

JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006637-31.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA GABRIELE SOUZA DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITALMIRO RIBEIRO DE AZEVEDO (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1006637-31.2018.8.11.0003 Vistos etc. Recebo a 

emenda a inicial na forma apresentada (Id. 15170750). A autora pleiteia a 

concessão de liminar para se ver reintegrada na posse do imóvel de sua 

propriedade, descrito na inicial. Informa que o imóvel, foi financiado pela 

Caixa Econômica Federal, em 28/06/2011. Diz que em março/2011, 

resolveu mudar temporariamente para a casa de sua genitora, vez que 

começou a sofrer ameaças de seu cunhado, permanecendo ausente do 

imóvel pelo período de 01 (um) mês. Argui que, após ter retornado para o 

imóvel constatou que o mesmo havia sido ocupado por terceiros. Sustenta 

ter procurado amigavelmente o “atual morador” para que desocupasse o 

bem, porém o mesmo se recusou a sair do imóvel, bem como de assinar a 

notificação enviada. Juntou documentos.. DECIDO. É certo que as ações 

possessórias processam-se de acordo com o art. 554 e seguintes do 

CPC, sendo que para o deferimento do pleito liminar, em Ação de 

Reintegração de Posse, nos termos do art. 561 do CPC, cabe ao autor 

provar: “I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - 

a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora 

turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de 

reintegração.” Da leitura do artigo e seus incisos, resta claro que, para a 

concessão da liminar de reintegração de posse exige-se a presença dos 

requisitos elencados no artigo acima transcrito, quais sejam: prova da 

posse do autor, prática da turbação e a perda da posse ocorrida a menos 

de ano e dia. Nesse sentido, o ensinamento do ilustre doutrinador Daniel 

Amorim Assumpção Neves, in Manual de Direito Processual Civil, volume 

único, 8ª edição, Editora Juspodivm, 2016, p. 855, nos ensina: "A liminar 

será concedida sempre que dois requisitos forem preenchidos no caso 

concreto, sendo dispensado no caso concreto a demonstração de 

periculum in mora: (i) demonstração de que o ato de agressão à posse 

deu-se há menor de ano e dia. (ii) instrução da petição inicial que, em 

cognição sumária do juiz, permita a formação de convencimento de que há 

probabilidade de o autor ter direito à tutela jurisdicional" Daí que, em se 

tratando de ação de força nova espoliativa, para efeito de reintegração de 

posse, a parte autora deve provar que tinha a posse e que veio a perdê-la 

há menos de ano e dia em decorrência de ato de esbulho praticado pela 

parte requerida e, havendo a comprovação a parte será reintegrada na 

posse independentemente da comprovação do perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação. In casu, os documentos que instruem a inicial 

apenas comprovam que a autora possui, em tese, a propriedade do 

imóvel, vez que o mesmo se encontra registrado em seu nome, conforme 

documento constante no Id. 14756462. Entretanto, não demonstrou que 

detinha a posse do bem, havendo ainda imprecisão acerca da efetiva 

ocorrência do esbulho. Assim, por tratar-se de posse velha, não há 

dúvida que o procedimento especial, que autoriza a concessão da medida 

liminar, não pode ser adotado no presente caso. Ante o exposto, na 

ausência de um dos requisitos exigidos por lei para a concessão da 

proteção possessória, indefiro a liminar pleiteada na inicial. Intime a 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, 

querendo, sob pena de revelia, conforme dispõe o artigo 344 do Código de 

Processo Civil. Intime. Rondonópolis, 28 de setembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1006056-50.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARMELINA CABRAL GABRIEL (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006056-50.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando o 

cumprimento voluntário da obrigação por meio do depósito formalizado 

pela requerida - Num. 13702878 e, ante a concordância da credora no 

recebimento do valor, expeça alvará para levantamento da quantia de R$ 

3.359,40 (três mil, trezentos e cinquenta e nove reais e quarenta 

centavos) e seus acréscimos, na forma indicada no Num. 14049727, 

observando os termos do Provimento nº 16/2011-CGJ e 68/2018-CNJ. 

Remeta os autos à contadoria judicial para apuração das custas 

processuais conforme condenação imposta na sentença, intimando a 

requerida para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias. Havendo o 

decurso do prazo sem manifestação, deverá a Sra. Gestora encaminhar o 

feito ao departamento competente para as providências cabíveis. Após, 

ao arquivo com as baixas e anotações necessárias. Expeça o necessário. 

Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004226-15.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO MARQUES DA SILVA (AUTOR(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004226-15.2018.8.11.0003. Vistos etc. Intime a requerida 

para que proceda nos termos do Acórdão proferido pelo e. TJMT, 

constante no Num. 15306829. Deixo de prestar as informações, vez que 

não foram solicitadas. Intime o autor para, querendo, apresentar 

impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 351, do 

CPC. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007481-78.2018.8.11.0003
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Parte(s) Polo Ativo:

PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA (ADVOGADO(A))

N C IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

SEBASTIAO GERALDO DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DIVINA HELLRIGL (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1003337-32.2016.8.11.0003 Vistos etc. A autora 

sustenta ter negociado com a requerida, Contrato particular de 

compromisso de compra e venda de imóvel, nos termos narrados na 

inicial. Aduz que a demandada encontra-se inadimplente desde a parcela 

021/071, com vencimento em 10/04/2015. Requer a liminar de reintegração 

de posse. Por fim, pugna pela rescisão do contrato de compromisso de 

compra e venda. Juntou documentos. DECIDO. Analisando os autos, 

percebe-se que a demandante não faz jus à liminar de reintegração de 

posse, vez que entre as partes há instrumento particular de compromisso 

de compra e venda, (Id 15172520). Portanto, a posse dos demandados 

sobre o imóvel decorre de contrato formalizado em 11.06.2003, não 

restando configurado o esbulho possessório a autorizar a pretensa 

medida. Conquanto haja inadimplência em razão da ausência de 

entrega/transferência do imóvel pela demandada, a devolução do bem 

somente é possível após o julgamento de procedência da ação que 

reconheça a alegada rescisão e/ou declaração de nulidade do negócio 

jurídico. Esse é o entendimento da jurisprudência. Veja: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO 

DE POSSE - CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E 

VENDA DE IMÓVEL - INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA RESCISÃO DO CONTRATO 

- LIMINAR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMPOSSIBILIDADE. Se a posse 

sobre o imóvel é exercida por força de contrato particular de promessa de 

compra e venda, inexistindo prévia rescisão do contrato, inadmissível é o 

pedido de reintegração, haja vista que, enquanto o negócio jurídico 

persistir válido, não há falar em posse injusta. (TJMG, AI 

10000160951224001, 17ª Câmara Cível, Relator Luciano Pinto, julg. 

07.03.17, publ. 10.03.17)” Destarte, por este motivo, não há como 

conceder a reintegração de posse antes da sentença que reconheça ou 

que declare a rescisão e/ou nulidade do contrato e o retorno das partes 

ao status quo ante, já que, se a posse decorre da avença, não há que se 

falar em esbulho propriamente dito. Dessa forma, não se achando 

caracterizado esbulho possessório indefiro a medida liminar pleiteada, vez 

que o feito obedece a rito processual próprio, cujas normas elencadas no 

CPC não podem ser ignoradas para se beneficiar o vendedor do imóvel, 

ainda que o comprador não tenha cumprido a obrigação na forma 

pactuada. No tocante a designação de audiência de conciliação, tendo em 

vista que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Assim, cite a parte 

requerida para oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 

cujo termo inicial se dará na forma prevista no artigo 231, do CPC. Expeça 

o necessário. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. 

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004686-02.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA CRISTINA ALVES DA COSTA DA ROSA (EXEQUENTE)

GEREMIAS GENOUD JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDINILSON NUNES ALVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004686-02.2018.8.11.0003. Vistos etc. Recebo a 

emenda a inicial na forma apresentada no Id. 14821540, vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. A autora pleiteia a 

concessão liminar visando a desocupação pelo réu, do imóvel, objeto de 

contrato de locação firmado entre as partes. O artigo 300 do CPC, prevê a 

possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como 

requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo 

do dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em exame, as 

partes haviam celebrado contrato de aluguel verbal, no entanto desde o 

início do ano de 2017 não adimpliu com o pagamento dos alugueres. As 

partes comparecem ao CEJUSC dessa Comarca e entabularam acordo, o 

qual foi homologado judicialmente. DECIDO. O instituto da tutela antecipada 

é um instrumento de ação do Poder Judiciário, apto a efetivar, de modo 

célere e eficaz, a própria pretensão deduzida em juízo ou seus efeitos. 

Por ser medida característica da ação de conhecimento, de cunho 

satisfativo, a meu sentir, é plenamente possível que ela seja concedida 

nas ações de despejo, após a nova redação do art. 59, da Lei do 

Inquilinato, que estabelece o rito ordinário para esse tipo de demanda. É 

possível a concessão deste pleito de urgência, desde que o caso em 

apreço não se enquadre nas hipóteses elencadas pelo referido dispositivo 

e desde que haja os seus requisitos autorizadores (probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo). Ou 

seja, havendo uma situação não regulamentada no art. 59, §1º, da Lei 

8245/91, tem-se admitido a antecipação dos efeitos da tutela, se 

preenchidos os requisitos inerentes ao seu deferimento. Ora, observa-se 

que o requerido não efetua o pagamento dos alugueres de maio/2018 a 

agosto/2018. A redação dada ao artigo 59, da Lei do Inquilinato, pela Lei nº 

12.112, de 09 de dezembro de 2009, assim estabelece: “Art. 59... § 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.” (grifei) Registra-se, também, que a 

possibilidade de irreversibilidade da medida não pode ser entendida como 

obstáculo máximo à sua autorização, mormente quando há a prestação de 

caução equivalente aos 03 (três) meses de aluguéis, exigida pelo 

ordenamento jurídico vigente. Ainda, tem-se o respaldo da jurisprudência. 

Veja: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. 

AFASTADA. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADA COM COBRANÇA. PRETENSÃO DE DEFERIMENTO DA 

LIMINAR DE DESPEJO. REQUISITOS DO ARTIGO 59, § 1º, IX, DA LEI 

N.8.245/91 PREENCHIDOS. DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. 

OBRIGAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO REFERENTE A TRÊS MESES 

DE ALUGUEL. LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO 

CONHECIDO E PROVIDO. Nas ações de despejo cumulada com cobrança 

de encargos em contrato de locação de imóvel vigorando por prazo 

indeterminado e com fundamento exclusivo na inadimplência do 

réu/locatário, não há necessidade da notificação premonitória do 

réu/locatário para a concessão de liminar de desocupação do imóvel 

locado. Não obstante o valor ajustado entre as partes, a ocorrência do 

inadimplemento, preenchidos os requisitos do artigo 59, § 1º,IX, da Lei n. 

8.245/91, autoriza o deferimento de liminar para a desocupação do imóvel, 

desde que haja prestação da caução relativa a três meses do valor do 

aluguel, facultando-se ao locatário, ainda, que efetue depósito judicial que 

contemple a totalidade dos valores devidos, conforme dispõe o artigo 59, § 

3º, da Lei n. 8.245/91. (TJMS, AI 14003971120168120000, Relator Des. 

Sérgio Fernandes Martins, 1ª Câmara Cível, julg. 01.03.2016, publ. 

08.03.2016)”. Portanto, o caráter irreversível da medida não constitui 

obstáculo ao seu deferimento, eis que a apresentação de caução 
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assegura o direito do demandado, no que concerne ao retorno da situação 

ao estado anterior, em caso de o requerente não ter razão final. Estando, 

pois, presentes probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, há que se conceder a tutela requerida. 

Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, concedo a tutela 

provisória de urgência, mediante a prestação da caução equivalente aos 

três meses de aluguéis. Decreto o despejo do réu, devendo o mesmo 

desocupar o imóvel, voluntariamente, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Cumprida a liminar, cite a parte requerida para oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias úteis, cujo termo inicial se dará na forma 

prevista no artigo 231, do CPC. No que tange à audiência de conciliação, 

têm-se que o magistrado detém o Poder/Dever de velar pela razoável 

duração do processo e também de promover, a qualquer tempo, a 

conciliação entre as partes, adequando os atos processuais às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela 

jurisdicional (art. 139, II, V e VI, do CPC) e visando a aplicação do princípio 

da razoável duração do processo albergado no artigo 5º, LXXVIII, da CF, 

hei por bem postergar para momento oportuno a análise da conveniência 

da audiência de conciliação prevista no art. 334, do CPC/15. Esclareço que 

a postura adotada não causará qualquer prejuízo às partes e tampouco 

nulidade processual, vez que a composição amigável poderá ocorrer em 

qualquer fase do processo, mediante petição em conjunto, bem como o 

próprio juízo poderá a qualquer momento conciliar as partes quando estas 

manifestarem interesse. Ademais, esta magistrada milita nesta Comarca 

desde o ano de 2004 e pouco ou nenhum efeito prático se vislumbrou na 

realização das audiências previstas nos artigos 277 e 331 do CPC/73, pois 

na maioria dos atos não houve a formalização de acordo. Ressalto, 

inclusive, que este juízo foi comunicado por meio do Ofício Circular nº 

05/2016/PRES, de 22.03.2016, que o “CEJUSC”, somente realizará as 

audiências de mediação, pois o referido núcleo não possui conciliadores e 

mediadores suficientes para atender a demanda de processos desta 

Comarca e, caso haja a designação da audiência de conciliação pela 

pauta deste juízo a agilidade processual restará prejudicada, ante o 

elevado número de audiências de instrução (cíveis e criminais na área 

ambiental) já designadas para o corrente ano. Defiro o pedido de 

assistência judiciária gratuita. Expeça o necessário. Intime. Cumpra. 

Rondonópolis, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002289-67.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA RENZO DE AGUIAR (REQUERENTE)

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002289-67.2018.8.11.0003. Vistos etc. Trata-se de pedido 

de liquidação de sentença proposta por Cleuza Renzo de Aguiar contra a 

Ympactus Comercial Ltda. In casu, flagrante é a intenção da credora de 

receber valores despendidos com aquisição de produtos da executada. É 

de conhecimento público decisão proferida pela Justiça do Estado do 

Acre/AC, nos autos da Ação Civil Pública promovida pelo Ministério 

Público, reconhecendo a prática pirâmide financeira que lesou inúmeros 

brasileiros, em todos os Estados da Federação. Sobre a legitimidade do 

requerente para o ajuizamento da presente ação, não é despiciendo 

relembrar que, nos termos do art. 783, do CPC, "a execução para a 

cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título líquido, certo e exigível". 

Registra-se que a ação civil pública é destinada a promover a proteção da 

tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos, nos termos 

do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, a seguir: "Art. 81. A 

defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá 

ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. 

A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: I - interesses ou 

direitos difusos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas 

indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato; II - interesses ou 

direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os 

transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria 

ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma 

relação jurídica base; III - interesses ou direitos individuais homogêneos, 

assim entendidos os decorrentes de origem comum". No presente caso, a 

toda evidência, na ação civil pública ajuizada no Estado do Acre, restou 

declarada "(...) a nulidade de todos os contratos firmados entre os 

divulgadores da rede Telexfree e a ré Ympactus Comercial Ltda, 

formalizados através da adesão ao Regulamento Geral de Clientes e 

Divulgadores de Produtos e a outros instrumentos contratuais que o 

antecederam, em razão da ilicitude de seus objetos, que versam sobre 

pirâmide financeira", determinando o restabelecimento das partes 

contratantes ao estado em que se achavam antes da contratação. Com 

isso, para que a exequente possa obter a satisfação de seu direito, 

deverá fazer prova da existência de relação jurídica com a requerida, que 

após melhor análise dos autos, percebeu-se que o indício de vínculo pode 

ser constatado pelos documentos que instruem a inicial no Num. 

12500078, que, neste momento, são suficientes para embasar o 

ajuizamento da presente demanda. Considerando a existência de título 

judicial transitado em julgado, e, in casu, por envolver fato novo, 

consistente na realização de prova apta a determinar o valor da 

condenação, é legítimo o recebimento do pedido formulado pelo requerente 

como liquidação de sentença por artigos, na qual será garantido às partes 

o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos termos adiante 

transcritos: "Art. 509. Quando a sentença condenar ao pagamento de 

quantia ilíquida, proceder-se-á a sua liquidação, a requerimento do credor 

ou devedor. I - por arbitramento, quando determinado pela sentença, 

convencionado pelas partes ou exigido pela natureza do objeto da 

liquidação; ". Nesse sentido, é o posicionamento do STJ: "A sentença de 

procedência na ação coletiva tendo por causa de pedir danos referentes 

a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) será, em regra, 

genérica, dependendo, assim, de superveniente liquidação, não apenas 

para simples apuração do quantum debeatur, mas também para aferição 

da titularidade do crédito (art. 97, CDC)". Dessarte, recebo o pedido inicial 

como cumprimento de sentença por arbitramento. Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita, haja vista estarem presentes os requisitos 

legais. Cite a executada para apresentar defesa, querendo, no prazo 

legal. Intime. Cumpra. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2.018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007782-25.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZETE RAMALHO GERINO (REQUERENTE)

WELLYSON BRAGA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº 1007782-25.2018.8.11.0003 Vistos etc. ELIZETE 

RAMALHO GERINO devidamente qualificada nos autos, ingressou com 

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

também qualificado no processo. Após a distribuição da ação, a autora 

requer a desistência da ação (Id. 15331846). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não 

necessitando da anuência da parte contrária, tendo em vista que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a 

desistência apresentada pela requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Isenta de custas processuais, vez que é beneficiária da justiça gratuita, a 

qual defiro. Deixo de condená-la ao pagamento dos honorários 

advocatícios, em face da angularização processual não se aperfeiçoou. 

Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelos 

litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis – MT, 28 de setembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004739-80.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNEY XAVIER RAMOS (REQUERENTE)

JONAS RENATO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1004739-80.2018.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Wagner Xavier Ramos Executada: Ympactus 

Comercial S.A Vistos etc. WAGNER XAVIER RAMOS, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL S.A, também qualificada 

no processo. O exequente pugnou pela desistência do feito (Id. 

15551442). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

A hipótese é de extinção, não necessitando da anuência da parte 

contrária, tendo em vista que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência apresentada pelo 

requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do artigo 485, 

inciso VIII do Código de Processo Civil. Condeno o credor ao pagamento 

das custas processuais, contudo resta suspensa sua exigibilidade face o 

benefício da assistência judiciária gratuita concedido nos autos. Deixo de 

condenar o exequente ao pagamento de honorários advocatícios uma vez 

que a angularização processual não se aperfeiçoou. Transitada em 

julgado ou havendo a desistência do prazo recursal pelo litigante, 

encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. 

P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA 

PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004675-41.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONILDO JOSE CAMARGO (REQUERIDO)

ALEX ROECE ONASSIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1004675-41.2016.8.11.0003 Vistos etc. BANCO 

RODOBENS S/A, já qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO em face de RONILDO JOSÉ CAMARGO, também 

qualificado no processo, visando a busca e apreensão do bem descrito na 

exordial. Liminar deferida (Id. 4486943). Após, as partes noticiam a 

realização de acordo e pleiteiam sua homologação (Id. 14342722). 

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 ficarão a cargo do requerido, conforme item “13” 

do acordo. Honorários advocatícios na forma pactuada. Revogo a liminar 

deferida à Id. 4486943. Determino a baixa junto ao Sistema Renajud, 

constante no Id. 4504939. Decorrido o prazo recursal, com o transito em 

julgado, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e anotações 

necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002384-68.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ERLAN DE OLIVEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES FRANCISCO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1002384-68.2016.8.11.0003 Vistos etc. Trata-se de 

demanda executiva, onde as partes noticiam a realização de acordo e 

requerem a sua homologação (Id. 15375948). O art. 922 do Código de 

Processo Civil dispõe: "Art. 992. Convindo as partes, o juiz declarará 

suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para 

que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. 

Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu 

curso." Sobre a suspensão do processo de execução leciona, Humberto 

Theodoro Júnior: "Na hipótese de suspensão para concessão de prazo ao 

devedor para realizar o adimplemento da dívida, se tal fato ocorrer, a 

execução se extinguirá definitivamente. Se, porém, a dilação concedida 

pelo credor transcorrer sem que o devedor resgate o débito, o processo 

executivo simplesmente retomará o seu curso (art. 792, parágrafo único, 

com a redação da Lei nº 8.953/1994)" (in Código de Processo Civil 

anotado; 17ª ed. - Rio de Janeiro: Forense, 2013, p. 1005) Assim, o credor 

pode conceder prazo para que os devedores cumpram a obrigação, 

oportunidade na qual a execução ficará suspensa por prazo 

indeterminado até que os termos acordados sejam cumpridos, sendo certo 

que, no caso de descumprimento, a tramitação será regularmente 

retomada. No caso concreto, extrai-se do referido acordo que, de fato, as 

partes firmaram condições para o pagamento do débito, mas sem que isto 

constituísse qualquer novação de sorte a substituir os títulos, inclusive 

com reforço de garantias. Em caso semelhante, o Superior Tribunal de 

Justiça decidiu: "No processo executivo, a convenção das partes, quanto 

ao pagamento do débito, não tem o condão de extinguir o feito, mas de 

suspendê-lo até o adimplemento da obrigação. Findo o prazo sem o 

cumprimento, o processo retomará seu curso normal (art. 792, CPC)." 

(STJ, REsp 158.302/MG, Rel. Min. Waldemar Zveiter.) A jurisprudência não 

discrepa: " EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO 

EXTRAJUDICIAL. ACORDO JUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO NOS 

TERMOS DO ARTIGO 792 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DA 

EXECUÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 795, II, DO CPC. PRECEDENTES DO 

STJ. Nos termos da jurisprudência do STJ, no processo executivo, a 

convenção das partes quanto ao pagamento do débito não tem o condão 

de extinguir o feito, mas de suspendê-lo até o adimplemento da obrigação 

(art. 792, CPC). Se no acordo entabulado e homologado as partes 

expressamente não tiveram a intenção de novar a dívida objeto de 

execução, revela-se impossível entender a ocorrência da hipótese de 

extinção do feito prevista no artigo 794, II, CPC. A extinção do feito de 

execução pela homologação de acordo que implica remissão total da 

dívida (art. 794, II, CPC) não se confunde com a extinção do processo de 

conhecimento pela transação das partes (art. 269, III, CPC). No primeiro, 

suspende-se o feito executivo até o cumprimento da obrigação pactuada 

no acordo. Já no segundo, extingue-se o processo de conhecimento com 

resolução de mérito, ficando o acordo apto a fundar cumprimento de 

sentença. APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0024.14.135847-3/001 - COMARCA DE 

BELO HORIZONTE - APELANTE(S): ITAÚ UNIBANCO S/A - APELADO(A)

(S): MENICONI E SILVA COMERCIO DE PERFUMES E COSMETICOS 

LTDA-ME E OUTRO(A)(S), ROBSON DA SILVA. (grifei) Dessa forma, 

homologo o acordo entabulado entre as partes e suspendo o processo até 

o cumprimento do pacto ou até nova manifestação dos interessados, ou 

seja, até 15/03/2019 (Item “2” – página 01 – Id. 15375948). Intime. Cumpra. 

Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE 

APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005031-36.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDENICIO AVELINO SANTOS (ADVOGADO(A))

EDILZA SANTOS DA SILVA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NOVA INTERNET E TECNOLOGIA LTDA - ME (RÉU)

CAIO HENRIQUE MOREIRA ROMAN (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

Código Processo nº. 1005031-36.2016.8.11.0003 Vistos etc. EDILZA 

SANTOS DA SILVA já qualificada nos autos, ingressou com AÇÃO DE 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTETA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face 

de NOVA INTERNET E TECNOLOGIA LTDA ME, também qualificada no 

processo. Na decorrer do processo a parte requerida efetuou proposta de 

acordo, a qual foi aceita pela requerente (Id. 14671387 e Id. 14674247). 

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 noticiado nos autos para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Julgo extinta a presente ação nos 

termos do artigo 487, inciso III, 'b', do Código de Processo Civil. Custas e 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 432 de 620



honorários na forma pactuada. As partes desistem do prazo recursal. 

Após, encaminhe os autos com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis-MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002144-45.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EUNICE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002144-45.2017.8.11.0003. Ação de Indenização por 

Danos Morais Autor: Diego Bezerra de Oliveira Réu: Banco Itaú Unibanco 

S.A Vistos etc. DIEGO BEZERRA DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, 

ingressou com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de 

Banco Itaú Unibanco S.A, também qualificado no processo. No curso do 

processo as partes noticiam a realização de acordo e requer a sua 

homologação e a consequente extinção do feito (Num. 14583271 – pág. 

01/02). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe fim ao litígio, vez que 

o mesmo foi devidamente cumprido, conforme comprovante do Num. 

15209222 - Pág. 2. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste 

faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas pelo requerido e honorários 

advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou havendo a 

desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao 

arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis-MT, 28 

de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006758-93.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1006758-93.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Itaú Unibanco S.A Requerido: Felipe Slompo de 

Almeida Vistos etc. BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A, devidamente qualificado 

nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de 

FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA, também qualificado no processo. O 

requerente pugnou pela desistência do feito (Id. 15442138). Vieram-me os 

autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, 

não necessitando da anuência da parte contrária, vez que a 

angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a 

desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente 

ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. 

Custas processuais já recolhidas. Deixo de condenar o demandante ao 

pagamento de honorários advocatícios uma vez que não houve citação da 

parte contrária. Revogo a liminar concedida e determino a baixa da 

restrição junto ao Sistema Renajud (placa OBQ0038). Com o trânsito em 

julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1010107-07.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KISLEY COLOMBO FIGUEIREDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1010107-072017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco Itaú Unibanco S.A Requerido: Kisley Colombo 

Figueiredo Vistos etc. BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A, devidamente 

qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em 

face de KISLEY COLOMBO FIGUEIREDO, também qualificado no processo. 

O requerente pugnou pela desistência do feito, vez que as partes se 

compuseram extrajudicialmente (Id. 15367205). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese é de extinção, não 

necessitando da anuência da parte contrária, vez que a angularização 

processual não se aperfeiçoou. Ex positis, homologo a desistência 

apresentada pelo requerente, para os fins do art. 200, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Julgo extinta a presente ação nos termos do 

artigo 485, inciso VIII do Código de Processo Civil. Custas processuais já 

recolhidas. Deixo de condenar o demandante ao pagamento de honorários 

advocatícios uma vez que não houve citação da parte contrária. Revogo a 

liminar concedida e determino a baixa da restrição junto ao Sistema 

Renajud (placa OAS1022). Com o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 28 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002860-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (AUTOR(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON MARTINS PIRES (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002860-38.2018.8.11.0003. Ação Monitória Autora: 

Anhanguera Educacional Ltda Réu: Emerson Martins Pires Vistos etc. 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, devidamente qualificada nos autos, 

ingressou com AÇÃO MONITÓRIA em face de EMERSON MARTINS PIRES, 

também qualificado no processo. A autora pugnou pela extinção do feito, 

vez que o requerido realizou acordo extrajudicial (Id. 15311605). 

Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. A hipótese 

é de extinção, não necessitando da anuência da parte contrária, tendo em 

vista que a angularização processual não se aperfeiçoou. Ex positis, 

homologo a desistência apresentada pelo requerente, para os fins do art. 

200, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Julgo extinta a 

presente ação nos termos do artigo 485, inciso VIII do Código de Processo 

Civil. Custas já recolhidas. Deixo de condenar a requerente ao pagamento 

de honorários advocatícios uma vez que a angularização processual não 

se aperfeiçoou. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelo litigante, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 28 de setembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001921-92.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLODOALDO ALVES BEZERRA (REQUERIDO)

PAULO RICARDO FEITOZA MATOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1001921-92.2017.8.11.0003. Ação de Busca e Apreensão 

Requerente: Banco J. Safra S.A Requerido: Clodoaldo Alves Bezerra 

Vistos etc. BANCO J. SAFRA S.A, qualificado nos autos, ingressou com 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO em face de Clodoaldo Alves Bezerra, 

também qualificado no processo. No curso do processo, as partes 

informam que se compuseram e requerem a homologação do acordo e a 

extinção do feito (Num. 15143934). Vieram-me os autos conclusos. É O 

BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes 

põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 

515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado entre as partes, 
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para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do ajuste 

faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com amparo 

do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas e honorários na forma 

pactuada. Proceda a baixa da restrição do veículo (QBQ5534), com a 

utilização do Sistema RenaJud. Expeça Alvará para levantamento da 

quantia depositada nos autos no importe de R$ 20.447,97 (vinte mil, 

quatrocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos) e seus 

acréscimos em favor do requerido em conta bancária a ser indicada no 

prazo de 05 (cinco) dias. Transitada em julgado ou havendo a desistência 

do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com 

baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 28 de 

setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE 

DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009435-96.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS WINYCIUS DA SILVA MORAES FENGLER (AUTOR(A))

GILBERTO DE MORAES VIANA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KAPPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (RÉU)

J. VIRGILIO LANCAMENTOS DE IMOVEIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1009435-96.2017.8.11.0003. Ação de Resolução Contratual 

c/c Restituição dos Valores Pagos e Indenização por danos morais e 

materiais Autor: Marcos Winycius da Silva Moraes Fengler Réus: Kappa 

Empreendimentos Imobiliários e J. Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda 

Vistos etc. WINYCIUS DA SILVA MORAES FENGLER, qualificado nos 

autos, ingressou com AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C 

RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS em face de Kappa Empreendimentos Imobiliários e J. 

Virgílio Lançamentos de Imóveis Ltda, também qualificados no processo. 

No curso do processo o autor e a requerida Kappa Emprend. Imobiliários 

Ltda noticiam a realização de acordo e requerem a sua homologação e a 

consequente extinção do feito (Num. 14818603). Ainda, consta no acordo 

anuência quanto a extinção do feito em relação a demandada J. Virgílio 

Lançamentos de Imóveis Ltda. Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE 

RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado entre as partes põe 

fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento da avença 

comportará a execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 

515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado entre o autor e a ré 

Kappa, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos termos do 

ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o processo com 

amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC em relação a requerida Kappa 

Empreendimentos Imobiliários e Julgo extinta a presente ação nos termos 

do artigo 485, inciso VIII do CPC em relação a demandada J. VIRGÍLIO 

LANÇAMENTOS DE IMÓVEIS LTDA. Isento de custas, face o benefício da 

Justiça Gratuita concedido nos autos. Honorários advocatícios na forma 

pactuada. Transitada em julgado ou havendo a desistência do prazo 

recursal pelos litigantes, encaminhe os autos ao arquivo com baixa e 

anotações necessárias. P.R.I.C. Rondonópolis - MT, 28 de setembro de 

2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005717-28.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS (ADVOGADO(A))

RODORAPIDO TRANSPORTES LTDA (AUTOR(A))

BRUNO GARCIA PERES (ADVOGADO(A))

RICARDO ALVES ATHAIDE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO LOPES THEODORO (ADVOGADO(A))

LUIS ANTONIO GARCIA (RÉU)

TRANSMUTA LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA - ME (RÉU)

Outros Interessados:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (DENUNCIAÇÃO À LIDE)

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1005717-28.2016.8.11.0003. Ação de Indenização por 

danos materiais e lucros cessantes Autora: Rodorápido Transportes Ltda 

Réus: Transmuta Logística e Transportes Ltda Me e Luis Antônio Garcia 

Denunciada à lide: Bradesco Auto/re Companhia de Seguros Vistos etc. 

RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA, qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS 

CESSANTES em face de Transmuta Logística e Transportes Ltda Me e 

Luis Antônio Garcia, também qualificados no processo, tendo como 

denunciada à lide BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS. As 

partes noticiam a realização de acordo e requer a sua homologação e a 

consequente extinção do feito (Num. 15375502). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. Observa-se que o pacto firmado 

entre as partes põe fim ao litígio, sendo que em eventual descumprimento 

da avença comportará a execução da sentença homologatória, nos 

termos do artigo 515, II, do CPC. Ex positis, homologo o acordo firmado 

entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, cujos 

termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas e 

honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002235-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. C. (AUTOR(A))

NILSON NOVAES PORTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

Outros Interessados:

ESTELA ALVES DE QUEIROZ (REPRESENTADO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002235-04.2018.8.11.0003. Ação de Cobrança de Seguro 

Obrigatório DPVAT Autor: R.A.C, representado por sua genitora Estela 

Alves Queiroz Ré: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT 

Vistos etc. R.A.C, representado por sua genitora Estela Alves Queiroz, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE COBRANÇA 

DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT em face de SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, também qualificada no processo. O 

autor ingressou com a presente ação, pleiteando o recebimento da 

indenização do seguro DPVAT, em razão das lesões sofridas no acidente 

automobilístico descrito na exordial. Requer a procedência do pedido 

inicial. Juntou documentos. Intimado para emendar a inicial, no tocante à 

juntada do pedido administrativo, o demandante não cumpriu o comando 

judicial, quedando-se inerte (Id. 15464116). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. O requerente apesar de 

intimado, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, para emendar a 

inicial, instruindo-a com cópia do prévio pedido administrativo de cobrança 

do Seguro DVAT formulado perante a seguradora, não cumpriu tal 

desiderato. Os artigos 320, 321, 330, III e IV e 485, I e VI, do Código de 

Processo Civil, são claros quando asseveram: “Art. 320. A petição inicial 

será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. 

Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os 

requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades 

capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no 

prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com 

precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único: Se o 

autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Art. 330. A 

petição inicial será indeferida quando: (...) III - o autor carecer de interesse 

processual; IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321. Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial; (...) 

VI - verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual;” A 

incontroversa arguida pelo demandante a justificar o descumprimento da 

ordem judicial, é que inexiste obrigatoriedade do prévio pedido 

administrativo como requisito de condição da ação – interesse de agir. É 

sabido que o interesse processual é entendido como a necessidade de 

fazer uso da demanda judicial para se alcançar a tutela pretendida - 

resistida ou insatisfeita - e sua utilidade na satisfação dos anseios de 

quem vêm a juízo. Ensina Daniel Amorim Assumpção Neves, in Manual de 

direito processual civil, volume único, 8ª. ed., Editora Juspodivm, 2016, p. 

74/75: “(...) o interesse de agir deve ser analisado sob dois diferentes 
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aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a 

adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende 

obter. Haverá necessidade sempre que o autor não puder obter o bem da 

vida pretendido sem a devida intervenção do Poder Judiciário”. (grifei) 

Muito embora esta magistrada, em processos anteriores da mesma 

natureza, tenha se posicionado acerca da desnecessidade do pedido 

administrativo para o ingresso da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT, 

vê-se que há decisão em sentido contrário, proveniente de julgamento de 

Recurso Extraordinário repetitivo, com repercussão geral. Neste caso, há 

que se adotar os entendimentos emanados pelo STF e STJ, até mesmo 

porque, essa é a direção dada pelo CPC em seu art. 927, onde determina 

que os juízes observarão (obrigatoriamente), os precedentes judiciais, que 

dentre outros, estão elencados os acórdãos em julgamento de recursos 

extraordinário e especial repetitivo. Com as inovações advindas com a 

vigência do Novo Código de Processo Civil, está a formação de 

precedentes judiciais, com o fito de uniformizar as decisões. Daniel 

Amorim Assumpção Neves, ensina o que são os precedentes: 

“Precedente é qualquer julgamento que venha a ser utilizado como 

fundamento de um outro julgamento que venha a ser posteriormente 

proferido. Dessa forma, sempre que um órgão jurisdicional se valer de 

uma decisão previamente proferida para fundamentar sua decisão, 

empregando-a como base de tal julgamento, a decisão anteriomente 

prolatada será considerada um precedente. (…) Como se pode notar, o 

precedente é objetivo, já que se trata de uma decisão específica que 

venha a ser utilizada como fundamento do decidir em outros processos. 

(..) Isso não significa exigir-se a identidade dos fatos presentes nos 

precedentes, mas uma proximidade suficiente para ensejar a mesma 

solução jurídica.” Nesse sentido, o STF em julgamento de Recurso Especial 

repetitivo nº 631.240-MG, com repercussão geral, firmou o “Tema 350 - 

Prévio requerimento administrativo como condição para o acesso ao 

Judiciário”, decidindo: “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO 

GERAL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E INTERESSE EM 

AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de 

ação é compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se 

caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver 

necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários 

depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça 

ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou 

se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que 

a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento 

das vias administrativas. 3. A exigência de prévio requerimento 

administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da 

Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do 

segurado.(…) 6. Quanto às ações ajuizadas até a conclusão do presente 

julgamento (03.09.2014), sem que tenha havido prévio requerimento 

administrativo nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: 

(i) caso a ação tenha sido ajuizada no âmbito de Juizado Itinerante, a 

ausência de anterior pedido administrativo não deverá implicar a extinção 

do feito; (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está 

caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão; (iii) as 

demais ações que não se enquadrem nos itens (i) e (ii) ficarão 

sobrestadas, observando-se a sistemática a seguir.(…)” Em razão do 

precendente firmado no Acórdão supra, seus fundamentos tem sido 

utilizado por analogia nos julgamento dos Recursos Extraordinários 

repetitivos que versam acerca do pedido administrativo para recebimento 

do Seguro DPVAT: “Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que o 

estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação é 

compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, previsto no 

artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça ou lesão a direito 

aptas a ensejarem a necessidade de manifestação judiciária do Estado só 

se caracterizam após o prévio requerimento administrativo, o qual não se 

confunde com o esgotamento das instâncias administrativas, consoante 

firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de repercussão geral 

reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. Roberto Barroso, Sessão 

do dia 03/9/2014, nos termos do seguinte trecho do referido julgado: “A 

instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é 

compatível com o art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a 

presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.” 

(RE 839353 / MA - Rel. Min. Luiz Fux)”. Assim, não tendo o autor 

ingressado com pedido prévio diretamente a seguradora, inexiste 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não havendo, 

portanto, interesse de agir porque não houve lide ou direito violado a 

justificar a intervenção do Poder Judiciário. Ressai que ante a existência 

do precedente judicial, os Tribunais Pátrios vem decidindo uniformemente 

sobre a questão: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO 

DE DPVAT. EXIGIBILIDADE DE COMPROVAR O PRÉVIO REQUERIMENTO 

NA VIA ADMINISTRATIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

CONFIGURADO. REPERCUSSÃO GERAL NO RE Nº 631.240/MG. I- E 

necessário à autora que demonstre ter feito o prévio requerimento nas 

vias administrativas, para o recebimento do seguro DPVAT. II- 

Posicionamento adotado pela Suprema Corte em sede de Repercussão 

Geral no RE nº 631.240/MG. III- Ausente o interesse de agir, logo correto é 

o indeferimento da petição inicial e extinção do feito, sem resolução do 

mérito. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, AC 

04226362620158090006, Des. Fausto Moreira Diniz, 6ª Câmara Cível, julg. 

07.02.2017, publ. 17.02.2017).” “PROCESSO CIVIL – SEGURO 

OBRIGATÓRIO DPVAT – cobrança de indenização securitária – CARÊNCIA 

DE AÇÃO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA – A 

controvérsia, quanto à necessidade de requerimento administrativo prévio, 

para o ajuizamento de ação pleiteando a concessão de benefício 

previdenciário, foi decidida pelo STF, no RE 631.240/MG, com repercussão 

geral, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, no dia 03 de setembro de 

2014 – Essa decisão se aplica aos casos de cobrança de seguro DPVAT, 

respeitada a regra de transição mencionada no julgado, que determinou 

que, para as ações ajuizadas até 03 de setembro de 2014, sem prévio 

requerimento administrativo, caso a ré apresente contestação discutindo o 

mérito, está caracterizado o interesse de agir ante a resistência à 

pretensão. Para as ações ajuizadas após essa data, há necessidade de 

comprovação de requerimento administrativo prévio – Nesse caso, 

contudo, considerando que esta ação foi ajuizada no dia 10 de dezembro 

de 2015, de rigor, a extinção do processo por falta de interesse de agir, 

uma vez que a autora não comprovou a existência de requerimento 

administrativo prévio, fato esse sequer mencionado na inicial – Recurso 

desprovido. (TJSP, APL 10070009520158260038, Relator: Carlos Von 

Adamek, 34ª Câmara de Direito Privado, jul e publ. 18.04.2017)”. Ainda, 

sobre o tema este e. TJMT também tem decidido: “APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - 

INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE 

INTERESSE DE AGIR - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. O 

requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para o 

ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574 / 

SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 

08/08/2011). Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 

administrativa, não há interesse de agir porque não há lide a justificar a 

intervenção do Poder Judiciário. (Ap 151547/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 01/04/2015, Publicado no DJE 10/04/2015)” “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR E LEGITIMIDADE ATIVA - 

AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – REQUISITO 

ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE 

PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O requerimento administrativo prévio 

constitui requisito essencial para o ingresso da demanda judicial (STJ – 3ª 

Turma – AgRg no REsp 936.574 / SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Assim, inexistindo 

pretensão resistida ou insatisfeita pela via administrativa, não há interesse 

de agir porque não há lide a justificar a intervenção do Poder Judiciário.” 

(TJMT – Ap 112386/2014, Desa. MarilsenAndrade Addario, Segunda 

Câmara Cível, j. em 04/02/2015, DJE 10/02/2015). “APELAÇÃO - AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT)- EXTINÇÃO DO 

PROCESSO - ART. 267, I, C/C ART. 282, II, C/C ART. 284, PARÁGRAFO 

ÚNICO, C/C ART. 295, I, DO CPC - DETERMINAÇÃO PARA O AUTOR 

EMENDAR A INICIAL - AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO - REQUISITO ESSENCIAL PARA PROPOSITURA DE 

AÇÃO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA - AUSÊNCIA 

DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO DESPROVIDO. O requerimento 

administrativo prévio constitui requisito essencial para o ingresso da 

demanda judicial (STJ, 3ª Turma, AgRg no REsp 936.574/SP, Rel. Ministro 

PAULO DE TARSO SANSEVERINO, j. em 02/8/2011, DJe 08/8/2011). 

Assim, inexistindo pretensão resistida ou insatisfeita pela via 
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administrativa, não há interesse de agir, porque não há lide que justifique a 

intervenção do Poder Judiciário.” (TJMT - Ap 64729/2014, Des. Adilson 

Polegato de Freitas, PrimeiraCâmara Cível, j. em 07/10/2014, DJE 

16/10/2014). Desse modo, tendo sido outorgado prazo para emendar a 

inicial, comprovando pedido prévio administrativo de cobrança do seguro 

DPVAT e, diante da inércia da parte autora, que não o fez no prazo 

estabelecido, esta deve suportar o ônus do não cumprimento do ato 

processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 330, III e IV), e por via 

de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com amparo no artigo 485, 

I e IV c/c 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Condeno o 

requerente ao pagamento das custas processuais, contudo resta 

suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência judiciária 

gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento de honorários 

advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1002786-81.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

NICHOLAS ANDRE FERREIRA MARTINS (ADVOGADO(A))

HORACIO ALVES GARCIA NETO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002786-81.2018.8.11.0003. Ação de Liquidação de 

Sentença Exequente: Horácio Alves Garcia Neto Executada: Ympactus 

Comercial S.A e outros Vistos etc. ORISVALDO DE OLIVEIRA BARBOSA, 

devidamente qualificado nos autos, ingressou com AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA em face de YMPACTUS COMERCIAL S.A e outros, também 

qualificados no processo. O exequente ingressou com a presente ação, 

pleiteando a restituição do valor investido para aquisição de contas/kits da 

executada, ante o disposto na sentença proferida na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou perante o Juízo da 2ª Vara Cível 

da Comarca de Rio Branco/AC. Juntou documentos. Intimado para 

emendar a inicial, no tocante à juntada dos boletos de aquisição das 

contas/kits e seus respectivos comprovantes de pagamento, bem como os 

extratos bancários para demonstrar se houve ou não recebimento de 

valores pela executada, bem como para apontar/qualificar quem é o 

terceiro que permitiu seu ingresso na rede por meio de seus bônus, 

demonstrando que aquele era divulgador e comprovar que pagou ao 

terceiro pelo uso do crédito do mesmo.o credor não cumpriu o comando 

judicial, mantendo-se inerte (Id. 15468310). Vieram-me os autos 

conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. O exequente ingressou com 

pedido de liquidação da sentença proferida na ACP nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, bem como pleiteia que a executada 

apresente os documentos que comprovam a relação jurídica entre as 

partes. A sentença proferida na Ação Civil Pública nª 

0800224-44.2013.8.01.0001, declarou a nulidade dos contratos firmados 

entre os divulgadores e a empresa ré, e dentre outras questões 

estabeleceu que: “(...) B) com amparo no art. 182 do Código Civil e como 

consequência da nulidade dos negócios jurídicos determinada no item A, 

determinar o restabelecimento das partes contratantes ao estado em que 

se achavam antes da contratação. Para tanto, condeno a ré Ympactus 

Comercial Ltda. a: B.1) devolver a todos os Partners os valores recebidos 

a título de Fundo de Caução Retornável; B.2) devolver a todos os 

divulgadores AdCentral os valores recebidos a título de Fundo de Caução 

Retornável e a título do kit contendo dez contas VOIP 99 Telexfree; B.3) 

devolver a todos os divulgadores AdCentral Family os valores recebidos a 

título de Fundo de Caução Retornável e a título do kit contendo cinquenta 

contas VOIP 99 Telexfree; B.4) no ato da devolução dos valores indicados 

nos itens B2 e B3, os divulgadores deverão restituir à ré Ympactus 

Comercial Ltda. as contas 99Telexfree que receberam em forma de kits, 

mas caso as tenham ativado, o valor que pagaram pelas contas não 

restituídas deverá ser abatido do montante total a receber, na proporção 

US$28,90 para os divulgadores AdCentral e US$27,50 para os 

divulgadores AdCentral Family; B.5) do montante a ser devolvido aos 

divulgadores AdCentral e AdCentral Family a ré Ympactus Comercial Ltda. 

deverá deduzir os valores que os mesmos receberam a título de qualquer 

das bonificações da Rede Telexfree, inclusive em razão da recompra de 

contas recebidas por anúncios postados. Do montante a ser restituído aos 

partners deverão ser deduzidos os valores que os mesmos receberam a 

título de comissões de venda; B.6) considerando que os contratos 

celebrados estabelecem valores em dólares norte-americanos, as 

devoluções aos partners e divulgadores e os abatimentos do que os 

mesmos receberam a título de bonificação na rede, gratificação de venda 

ou contas ativadas, deverão ser considerados em Reais, pelos montante 

efetivamente pagos e recebidos; B.7) Os valores a serem restituídos pela 

ré Ympactus Comercial Ltda. aos divulgadores deverão ser atualizados 

monetariamente a partir do efetivo pagamento do Fundo de Caução 

Retornável e dos kits AdCentral ou AdCentral Family, conforme o caso, e 

sujeitos a juros legais desde a citação (que se deu por meio de 

comparecimento espontâneo da empresa ré aos autos, em 29/07/2013 – p. 

880/964). (...)” (grifei) Assim, vê-se que a r. decisão é ilíquida, sendo 

necessário a sua devida liquidação para apurar o quantum devido a cada 

divulgador, na forma individual, cujo pedido deverá ser processado nos 

termos do artigo 509, II, do CPC, que dispõe: “Art. 509 – Quando a 

sentença condenar ao pagamento da quantia ilíquida, proceder-se-á à sua 

liquidação, a requerimento do credor ou do devedor: I – (...) II – pelo 

procedimento comum, quando houver necessidade de alegar e provar fato 

novo”. (grifei) Portanto, com base no artigo supra e nos termos da r. 

sentença exequenda, faz-se necessário a prova da existência de vínculo 

entre as partes, mediante a comprovação da aquisição das contas/kits da 

empresa executada, vez que algumas dessas contas eram adquiridas por 

crédito de terceiros (que deverão demandar ação própria), sem que 

houvesse desembolso/investimento de valores em favor da ré. No caso 

dos autos, o credor não comprovou a existência de vínculo entre as 

partes, seja pela juntada dos comprovantes de aquisição das contas/kits 

ou qualquer outro documento que demonstrasse a prova mínima de sua 

relação com a empresa executada, mesmo após ser-lhe oportunizada a 

emenda a inicial para tal finalidade (Id. 12862868). Os artigos 320, 321, 

330, III e IV e 485, I, do Código de Processo Civil, são claros quando 

asseveram: “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos 

indispensáveis à propositura da ação”. “Art. 321. O juiz, ao verificar que a 

petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende 

ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou 

completado. Parágrafo único: Se o autor não cumprir a diligência, o juiz 

indeferirá a petição inicial.” “Art. 330. A petição inicial será indeferida 

quando: (...) IV - não atendidas as prescrições dos arts. 106 e 321.” Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: I - indeferir a petição inicial;” O 

nosso e. TJMT, disciplina sobre o indeferimento da inicial em caso 

semelhante ao dos autos. Veja: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO JURÍDICO – 

NÃO OCORRÊNCIA – EMENDA A INICIAL – OMISSÃO – INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – JULGAMENTO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. 

Procedida a determinação de emenda da inicial, haja vista o não 

preenchimento dos requisitos exigidos pela Lei Processual, ou que 

apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de 

mérito, devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o 

comando judicial. (TJMT - Ap. 1005666-80.2017.8.11.0003, Desa. Maria 

Helena G. Póvoas, 2ª Câmara Cível de Direito Privado, julg. 07.05.2018, DJE 

10.05.2018)”. “LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL – ART. 

321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES 

DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017)” Outros Tribunais possuem o 

mesmo entendimento. “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ÉDITO EXARADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

TELEXFREE. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS PELOS 

DIVULGADORES OU PARTENS. PEDIDO DE LIQUIDAÇÃO IMPROCEDENTE. 

AUSÊNCIA DE PROVA DA AQUISIÇÃO DE COTAS NA PIRÂMIDE 
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FINANCEIRA. REVELIA. DECRETAÇÃO QUE NÃO INDUZ A VERSÃO DO 

AUTOR À CONDIÇÃO DE VERDADE ABSOLUTA. NECESSIDADE DE 

PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. EXEGESE DO INCISO I 

DO ARTIGO 373DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, AC 03003492220168240002, Quinta 

Câmara de Direito Civil, Relator: Jairo Fernandes Gonçalves, julg. 

04.07.2017)”. Desse modo, sendo outorgado prazo para emendar a inicial 

e diante da inércia do credor que não o fez no prazo estabelecido, 

deixando que apresentar os documentos necessários e essenciais para o 

processamento desta liquidação, este deve suportar o ônus do não 

cumprimento do ato processual. Ex positis, indefiro a petição inicial (CPC, 

330, IV), e por via de consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

amparo no artigo 485, I c/c 321, parágrafo único do Código de Processo 

Civil. Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais, 

contudo resta suspensa sua exigibilidade face o benefício da assistência 

judiciária gratuita, que ora defiro. Deixo de condená-lo ao pagamento de 

honorários advocatícios, uma vez que a angularização processual não se 

aperfeiçoou. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo 

recursal, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1002002-75.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA ANTUNES DA SILVA (ADVOGADO(A))

JUSCELINA XAVIER DE OLIVEIRA DUQUE (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO LUIZ MEZZOMO (ADVOGADO(A))

SPM CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA (RÉU)

ANDRE LUIZ PISATTO MEZZOMO (RÉU)

ANDRE LUIZ PISATTO MEZZOMO - ME (RÉU)

Magistrado(s):

MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI

 

.Processo nº 1002002-75.2016.8.11.0003. Ação de Despejo convertida 

em Ação de Cobrança Requerente: Juscélia Xavier de Oliveira Duque 

Requeridos: SPM Construtora de Obras Ltda e outros Vistos etc. 

JUSCÉLIA XAVIER DE OLIVEIRA DUQUE, qualificada nos autos, ingressou 

com AÇÃO DE DESPEJO CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA em face 

de SPM Construtora de Obras Ltda e outros, também qualificados no 

processo. As partes informam que entabularam acordo e pugnam pela 

homologação e suspensão do feito até o seu integral cumprimento (Id. 

13949785). Vieram-me os autos conclusos. É O BREVE RELATO. DECIDO. 

Apesar das partes consignarem no acordo pela suspensão do feito até 

seu integral cumprimento, observa-se que o pacto firmado põe fim ao 

litígio, vez que havendo eventual descumprimento da avença comportará a 

execução da sentença homologatória, nos termos do artigo 515, II, do CPC, 

pelo que indefiro o pedido de suspensão. Ex positis, homologo o acordo 

firmado entre as partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

cujos termos do ajuste faz parte integrante desta decisão. Julgo extinto o 

processo com amparo do artigo 487, III, “b”, do CPC. Custas já recolhidas. 

Honorários advocatícios na forma pactuada. Transitada em julgado ou 

havendo a desistência do prazo recursal pelos litigantes, encaminhe os 

autos ao arquivo com baixa e anotações necessárias. P.R.I.C. 

Rondonópolis - MT, 28 de setembro de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA 

BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004579-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

CARLA DE CARVALHO SANT ANA (ADVOGADO(A))

DIEGO HENRIQUE NUNES GARCIA FERREIRA (REQUERENTE)

ANA INES NUNES GARCIA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Ezequiel Oliveira (REQUERIDO)

Pedro Antonio Rodrigues da Silva (REQUERIDO)

Jhosep Oliveira (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação Certifico que em cumprimento ao 

mandado, expedido nos autos acima mencionados, na data de 02/08/2018, 

compareci no endereço mencionado como sendo dos réus EZEQUIEL 

OLIVEIRA e JHOSEP OLIVEIRA, oportunidade em que CITEI e INTIMEI ambos 

de todo o conteúdo do mandado, os quais ficaram cientes e receberam as 

cópias que lhe foram entregues, porém RECUSARAM EXARAR SUAS 

ASSINATURAS NO MANDADO. Ademais, no mesmo dia compareci no 

endereço mencionado como sendo do réu PEDRO ANTÔNIO RODRIGUES 

DA SILVA, oportunidade em que verifiquei tratar-se de uma casa de cor 

branca e porta de madeira, porém apesar de insistentemente bater palmas 

defronte aquela residência, não logrei êxito em ser atendido. Sendo assim, 

na data de hoje, retornei àquele local, porém novamente não logrei êxito 

em ser atendido. Nada Mais, é o que me cumpre certificar. 

RONDONÓPOLIS/MT, 3 de agosto de 2018. FELIPE LOPES LUCENA Oficial 

de Justiça SEDE DO 4ª 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: 1004328-37.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

GUILHERME AUGUSTO BRESCOVICI MILAGRES (ADVOGADO(A))

FAUSTO DEL CLARO JÚNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PLATINUM ASSESSORIA DE CREDITO LTDA - EPP (RÉU)

FERNANDA HERONDINA RODRIGUES ALVES (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004218-38.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. MARCILIO VICENTE - ME (RÉU)

JOSE CARLOS MARCILIO VICENTE (RÉU)

MARLI PEREIRA MATIAS VICENTE (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

RONDONÓPOLIS CERTIDÃO POSITIVA Diligência e Entrega de Mandados 

de Intimação, Citação, Notificação CERTIFICO que, em cumprimento ao r/ 

mandado, em diligência ao endereço mencionado, cite Marli Pereira Matias, 

por todo o conteúdo do presente, tendo ciente ficado, recebendo a 

cópia/contrafé que lhe ofereci, recusando em exarar o ciente no mandado. 

CERTIFICO que, em cumprimento ao r/ mandado em diligência ao endereço 

mencionado, não foi possível citar José Carlos Marcilio Vicente, devido 

não o ter encontrado por ocasião da realização da diligência, onde sua 

esposa Marli informou que estaria viajando para Barra do Garças, sem 

previsão de retornar. RONDONÓPOLIS/MT, 2 de setembro de 2018. MARIA 

ELIETE RAMOS Oficial de Justiça SEDE DO 4ª 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004147-36.2018.8.11.0003

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:

DULCILENE ROCHA DE REZENDE - ME (EXECUTADO)

EMILY LAWRENCE REZENDE (EXECUTADO)

DULCILENE ROCHA DE REZENDE (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que me desloquei até o endereço informado, 

entretanto, não encontrei EMILY LAWRENCE REZENDE. Certifico que o 

porteiro Angelo afirmou que a requerida mudou-se há mais de 07 meses, 
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não sabendo indicar seu novo endereço. Alexandre Eduardo Narloch de 

Souza Matrícula 9592

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004403-76.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LECI FRANCISCA TAVARES (AUTOR(A))

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA (ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1002753-28.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

EDIBERTO DE MENDONCA NAUFAL (ADVOGADO(A))

PABLO FELIPE SILVA (ADVOGADO(A))

EXTRACAO DE AREIA E PEDRA SAO LOURENCO LTDA (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO DE MELLO (ADVOGADO(A))

PAULO ROBERTO CORDEIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. DO N. ROSA EIRELI (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do Advogado da parte Autora para no prazo de cinco, (05) 

dias efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, através do 

s e g u i n t e  c a m i n h o :  s i t e  d o  T r i b u n a l  d e 

Justiça-Serviços-Guias-Diligências-Emissão de guias, devendo informar a 

numeração única e o endereço da diligência. Após deverá anexar aos 

autos a guia e o comprovante de seu pagamento.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006590-57.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MENDES (REQUERENTE)

LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

MAYARA BENDO LECHUGA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-42 NOTIFICAÇÃO

Processo Número: 1001344-51.2016.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO ELIAS ESTEVAO (REQUERENTE)

AFFONSO FLORES SCHENDROSKI (ADVOGADO(A))

GLIDY M WANOVICH ESTEVAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA AURORA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Intimação do patrono do autor para que no prazo de 15 dias, caso queira 

fazer o dowloud dos documentos, após o prazo o feito será arquivado.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004215-83.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ROVALDO MIRANDA DE MATOS (ADVOGADO(A))

DAVID CORTEZ MENDES DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO (ADVOGADO(A))

 

Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal impugnar a 

contestação e documentos juntados.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 761117 Nr: 13988-14.2014.811.0003

 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: BRUNO MARTINS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L G ELETRONICOS SÃO PAULO LTDA, LOJAS 

AMERICANAS S/A, D. S. RIBEIRO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AUGUSTO MATHIAS DE 

OLIVEIRA - OAB:16451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO ROSENTHAL - 

OAB:146730/SP, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, Thiago 

Mahfuz Vezzi - OAB:18017-A / MT

 Vistos e Examinados.

 A sentença transitou em julgado, conforme certidão de fls. 274.

 A requerida se manifestou às fls. 280 informando o pagamento da 

obrigação, juntando o comprovante de fls. 281.

 Ato contínuo, o autor requereu o levantamento dos valores, bem como 

seja a requerida intimada a complementar a diferença do valor, apontando 

a quantia de R$4.753,08, conforme fls. 288.

O levantamento dos valores foi autorizado às fls. 290, sendo expedido o 

alvará.

 É o breve relato.

 Chamo o feito a ordem.

 Intime-se a parte devedora para o pagamento do valor remanescente, 

observando-se a quantia indicada às fls. 288.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718171 Nr: 13627-65.2012.811.0003

 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): JOSE RENER GOMES DOS SANTOS, 

HAMILTON DE MACEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro a penhora de veiculos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 720085 Nr: 1134-22.2013.811.0003

 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): CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES A 

EDUCAR LTDA, LIA TEREZINHA LANGE, RITA DE CASSIA FERRER DOS 

REIS LANGE, OLAVO BILAC DE PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLES REZENDE LANGE DE 

PAULA - OAB:11922/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar sua contrarrazões a apelação do requerido de fls. 234/244.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 436517 Nr: 5185-81.2010.811.0003

 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: MONSANTO DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID ARMO RADER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FRAGA FILHO - 

OAB:6818/MT, MARCO ANTONIO MARINELLI - OAB:97148/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL DA COSTA GARCIA - 
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OAB:9478/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 131/140.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 756711 Nr: 11311-11.2014.811.0003

 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: VILMA INES FILIPAK DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO DIAS - 

OAB:14574/MT, JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:OAB/ MT 

15499

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT

 INTIMAÇÃO do patrono do requerido/ora apelado para no prazo, 

apresentar suas contrarrazões à apelação do autor de fls. 186/193.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 813487 Nr: 718-49.2016.811.0003

 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: ROSELI BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO VITOR MOMBERGUE 

NASCIMENTO - OAB:OAB/ SP 301.306

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar sua contrarrazões a apelação do requerido de fls. 73/80.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 433559 Nr: 2224-70.2010.811.0003

 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: JOSE BEZERRA SAMPAIO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT14992-A

 INTIMAÇÃO do patrono do autor/ora apelado, para no prazo legal 

apresentar sua contrarrazões a apelação do requerido de fls. 195/205.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 891691 Nr: 2411-97.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DALCIN BATISTELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:MT/ 9.279

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e Examinados.

 Para melhor análise do pedido, intime-se a parte requerente para emendar 

a inicial, devendo esclarecer seu pedido, uma vez que, tal matéria deveria 

ter sido discutida nos embargos, e, ainda para que traga ou feito o 

comprovante de quitação da dívida referente ao Contrato n. 95566613 (fls. 

09 da ação de execução em apenso), no prazo legal, sob pena de 

extinção.

 Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 324903 Nr: 9134-60.2003.811.0003

 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): DIOMIRIO DA CUNHA RIBEIRO, VALDEMAR 

JOSÉ GALDINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO VANZELI - 

OAB:7588/MT, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - OAB:MT/ 

7387 - B

 Vistos e examinados.

Defiro a penhora de veiculos em nome do executado por meio do sistema 

RENAJUD.

Intime-se o exequente para se manifestar, no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 821369 Nr: 3363-47.2016.811.0003

 AÇÃO: Despejo por Falta de Pagamento Cumulado Com 

Cobrança->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KALIMAN MOREIRA GOULART

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANTA RITA COMERCIO E SERVIÇOS 

LTDA-ME, IVONEY LEMES BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO MORAES DE 

SOUZA (ATUALIZADO) - OAB:14032/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Às fls. 55 foi determinada a intimação da autora para emendar a petição 

inicial sob pena de indeferimento.

Intimada para suprir a falta, a parte autora quedou-se inerte.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, I, do Código de Processo 

Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 419159 Nr: 1494-93.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODNM, MARISTELA OLIVEIRA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENGELIGHT CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA, 

RENATO PIRKEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR PORTO SOUZA - 

OAB:7250/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT, NICIA DA ROSA HAAS - OAB:OAB/MT5.947-B

 Vistos e examinados.

 No presente feito foi celebrado acordo entre as partes, noticiado nos 

autos.

O acordo foi homologado, com a suspensão do processo, nos termos do 

disposto no artigo 922 do CPC.

Tendo em vista que decorrido o prazo, não houve manifestação da parte 

autora, com fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do CPC, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.

Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 448209 Nr: 3388-36.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE 

RONDONÓPOLIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR TOMAZONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358, MARCELLA COSTA LOPES MORAIS RESENDE - 

OAB:10505/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE AVELAR - 

OAB:MS/5991

 Vistos e examinados.

 No presente feito foi celebrado acordo entre as partes, noticiado nos 

autos.

O acordo foi homologado, com a suspensão do processo, nos termos do 

disposto no artigo 922 do CPC.

Tendo em vista que decorrido o prazo, não houve manifestação da parte 

autora, com fulcro no disposto no artigo 924, inciso II, do CPC, declaro a 

extinção do processo com julgamento do mérito.

Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762654 Nr: 14769-36.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAXIMIANO PEREIRA DE ABREU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER B MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:OAB/MT13245A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 No presente feito foi celebrado acordo entre as partes, noticiado às fls 

70/73 dos autos.

O acordo foi homologado, com a suspensão do processo, nos termos do 

disposto no artigo 922 do CPC.

Tendo em vista a notícia de que o acordo homologado foi devidamente 

cumprido, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso III, alínea “a” do 

Código de Processo Civil, declaro a extinção do processo com julgamento 

do mérito.

 Custas processuais e honorários advocatícios como acordado pelas 

partes.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo-se 

eventuais baixas e/ou restrições, providencie-se o arquivamento dos 

autos.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819567 Nr: 2769-33.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRO PISSINI E MARQUESINI – SOCIEDADE DE 

ADVOGADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO AIRO BONETTI EPP - ME, ANTONIO 

AIRO BONETTI, SALETE BOHRER BONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - 

OAB:10062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Defiro o pedido de conversão da ação em cumprimento de sentença 

(honorários), haja vista que a condenação já transitou em julgado, 

conforme certidão de fls. 13.

 Ademais, o requerimento de cumprimento de sentença está devidamente 

instruído com o demonstrativo discriminado e atualizado do crédito (fls. 

19), devendo ser observado o valor indicado no item “a” de fls. 04 verso, 

nos exatos termos do artigo 524 do CPC (R$31.409,98).

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.

 Torno sem efeito o despacho de fls. 28, que determinou a intimação da 

parte para as providências.

 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.: 447836 Nr: 3015-05.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOMED COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA MÉDICA, 

ODONTOLÓGICA E ADM. DE PLANOS DE SAUDE LTDA, DUILIO PIATO 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISABELA VASCONCELOS BESSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JUNIOR - 

OAB:OAB/MT3719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA MARTINS LEMOS - 

OAB:7376/MT

 Vistos e examinados.

Proceda-se com a consulta via sistema INFOJUD, referente aos últimos 03 

(três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre as informações, no 

prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 819109 Nr: 2604-83.2016.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA LEDA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES - 

CEMAT - ENERGISA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOURLART - OAB:OAB /M 20.191-A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar da juntada de 

petição de folhas retro, que noticiam o pagamento do cumprimento de 

sentença.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 734324 Nr: 14155-65.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO 

BANCO DO BRASIL- PREVI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGINA DE FATIMA MARCONDES GUIDIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO LÔBO GUIMARÃES - 

OAB:OAB /DF14.517
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 416219 Nr: 11881-07.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OXIGENIO CUIABA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNOLOGIA EM ESTRUTURAS METALICAS 

TECNO S/A, ADILTON DOMINGOS SACHETTI, FLAVIO LUIS DEITOS, JOSE 

RENATO FAGUNDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KILZA GIUSTI GALESKI - 

OAB:8660/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISLAYNE CLARO 

BOLONHESE - OAB:MT/11.202

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 411974 Nr: 8095-52.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE PEDRO IVO DE FREITAS, JEAN 

PIERRE DIAS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILSON LOPES - 

OAB:7396-B/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 436584 Nr: 5252-46.2010.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SONIA GONCALVES DA SILVA, PAULO SERGIO LOPES 

DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA, JOELCI 

STRINGHINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA LIMA - 

OAB:MT.14429-B, MARIA ISABEL AMORIM PEREIRA PORTELA - 

OAB:7387/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:, 

JAIRO ANTONIO GONÇALVES FILHO - OAB:15.428/PR, JAMIL 

JOSEPETTI JUNIOR - OAB:OAB/PR16587

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

sobre a devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua 

finalidade.Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar 

acerca da devolução de correspondência de folhas retro, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 425027 Nr: 7188-43.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESCOLA CENECISTA 13 DE JUNHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA TEREZA SOTERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERFANIA DO SOCORRO 

DAMASCENO SILVA - OAB:17552/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

sobre a devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua 

finalidade.Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar 

acerca da devolução de correspondência de folhas retro, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 709319 Nr: 4236-86.2012.811.0003

 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: COOPERATIVA DE CREDITO POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERONICE PEREIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

sobre a devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua 

finalidade.Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar 

acerca da devolução de correspondência de folhas retro, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 422097 Nr: 4380-65.2009.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTADORA ROMA LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOCERTO TRANSPORTES LTDA, WGUINEY 

FERNANDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA MESQUITA DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.209, DANIEL DA COSTA GARCIA - OAB:9478/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

sobre a devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua 

finalidade.Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar 

acerca da devolução de correspondência de folhas retro, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 855559 Nr: 1601-59.2017.811.0003

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON FERREIRA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M I CERUTTI, MARCIO IBSEN CERUTTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVISON BARBOSA NASSER - 

OAB:OAB N° 22.880O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: defensoria pública - OAB:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

sobre a devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua 

finalidade.Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar 

acerca da devolução de correspondência de folhas retro, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 715429 Nr: 10707-21.2012.811.0003

 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: SALOMÃO GOMES BEZERRA NETO, ALESSANDRA 

APARECIDA GIBIM BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTO LOCADORA RONDONÓPOLIS LTDA, 

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A, DANIEL WEBER, EDSON DA 

SILVA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE ELENSILZIE DE 

OLIVEIRA SABOIA - OAB:MT/6141

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:OAB/MT15013A, Jair Klasner - OAB:16142/MT, JOSE 

APARECIDO ALVES PINTO - OAB:4738/MT, Manoel Antônio de 

Resende David - OAB:6078/MT, SEBASTIÃO PAULA DO CANTO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 7129 - B

 Intimação das partes para, no prazo legal, manifestarem acerca do laudo 
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tecnico de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 796464 Nr: 12953-82.2015.811.0003

 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: N C IMOVEIS LTDA, NELSON SILVEIRA CARVALHO, 

MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA TEREZINHA BARBOSA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIAO GERALDO DE LIMA - 

OAB:OAB/MT-6256

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO RUBENS BALDAN - 

OAB:288842/SP, VALMIR DE SOUZA GIMENEZ - OAB:5636-B

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição de folhas retro, que noticiam o pagamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 815331 Nr: 1339-46.2016.811.0003

 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 recuperanda para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista a juntada do laudo pericial em fls. 

218/288.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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 recuperanda para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos, tendo em vista a juntada do laudo pericial em fls. 

880/950.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 897110 Nr: 4387-42.2018.811.0003

 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: LUCIANA MOREIRA DE LARA, TADEU TREVISAN 

BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELY SILVA DE ALMEIDA - 

OAB:8552/MT, HENRIQUE MORAIS DE OLIVEIRA - OAB:8551/MT, 

TADEU TREVISAN BUENO - OAB:OAB/MT6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19.987/MT, RENATA SCOZZIERO DE ARRUDA SILVA - 

OAB:OAB/MT11990, TADEU TREVISAN BUENO - OAB:OAB/MT6212, 

THAIS SVERSUT ACOSTA - OAB:OAB/MT9634

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 824112 Nr: 4299-72.2016.811.0003

 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: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALTON VINICIUS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BARBARA BRUNETTO - 

OAB:OAB/MT 20128, EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - 

OAB:7.680/MT, EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MT 

5222, João de Souza Salles Junior - OAB:6716/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON VINICIUS DOS 

SANTOS - OAB:MT/6923B

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo legal, 

contrarrazoar o recurso de Embargos de declaração de fls. 105/124.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 893063 Nr: 2785-16.2018.811.0003

 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: RONICLEITON ALVES DOS SANTOS, JOÃO DE SOUZA 

SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE AUGUSTIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT, MARCÍLIO RIBEIRO LACERDA - OAB:22704-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se nos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 900652 Nr: 5481-25.2018.811.0003

 AÇÃO: Restituição de Coisa ou Dinheiro na Falência do Devedor 

Empresário->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLKSWAGEN S/A, TADEU TREVISAN BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEFEND PRODUTOS E SERVIÇOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274/PR, BRUNO CACHUBA BERTELLI - OAB:51689/PR, 

FERNANDO DALLA PALMA ANTONIO - OAB:32698/PR 366725, RAFAEL 

CORDEIRO DO REGO - OAB:45335/PR, TADEU TREVISAN BUENO - 

OAB:OAB/MT6212

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATA SCOZZIERO DE 

ARRUDA SILVA - OAB:OAB/MT11990, THAIS SVERSUT ACOSTA - 

OAB:OAB/MT9634

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 Cod. Proc.: 892074 Nr: 2523-66.2018.811.0003

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE AUGUSTIN, LOUIZE HONORATO DE 

FREITAS, JOÃO DE SOUZA SALLES JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUIZOS DE DIREITO DIVERSOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5222, João de Souza Salles Junior - 

OAB:6716/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João de Souza Salles Junior 

- OAB:6716/MT

 INTIMAÇÃO do Sr. Administrador Judicial para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Milene Aparecida Pereira Beltramini Pullig

 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

 Nos termos da legislação vigente IMPULSIONO os autos para intimar o 

advogado Dr. EDIVILSON JOSE GUIMARÃES, OAB/MT 6534, para no prazo 

de 03 (três) dias, DEVOLVER em cartório os autos que se encontram com 

carga desde o dia 24/09/2018, SOB PENA de busca e apreensão, perda 

do direito à vista fora de cartório, multa correspondente à metade do 

salário-mínimo (artigo 234, §2º do CPC), BEM COMO expedição de ofício à 

Ordem dos Advogados do Brasil e Delegacia Regional Central da comarca 

para fins de apuração do crime previsto no artigo 356 do Código Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 410459 Nr: 6460-36.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO DE ALMEIDA FANAIA LTDA, 

GUSTAVO DE ALMEIDA FANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

sobre a devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua 

finalidade.Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar 

acerca da devolução de correspondência de folhas retro, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439277 Nr: 7944-18.2010.811.0003

 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: VALDENIR BEZERRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO FLORIVAL DIAS CAVALHEIROS, 

ANDERSON DIAS CAVALHEIRO, TRANSOESTE LOGISTICA LTDA, 

BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO SILVA QUEIROZ - 

OAB:3571/MT, RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certificou a Sra. Gestora.

 Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora quedou-se 

inerte.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 409560 Nr: 5281-67.2008.811.0003

 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 FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAQUIM FERREIRA RODRIGUES 

- OAB:MT/11.959/B, KAMILA DE SOUSA COUTINHO - OAB:MT/10.661, 

WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certificou a Sra. Gestora.

 Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora quedou-se 

inerte.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 741964 Nr: 3299-08.2014.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON DOS SANTOS SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO - 

OAB:OAB/MT10661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certificou a Sra. Gestora.

 Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora quedou-se 

inerte.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 723067 Nr: 4067-65.2013.811.0003

 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): JOAO CARLOS FERREIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos e examinados.

 O presente feito encontra-se abandonado pela parte autora há mais de 30 

(trinta) dias, tendo a mesma deixado de promover os atos e as diligências 

que lhe incumbiam, conforme certificou a Sra. Gestora.

 Intimada pessoalmente para suprir a falta, a parte autora quedou-se 

inerte.

 Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso III, §1º do Código 

de Processo Civil, declaro a extinção do processo sem julgamento do 

mérito.

 Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, incluindo 

eventuais baixas, arquive-se.

 As custas processuais deverão ser suportadas pela parte autora.

 Sem condenação em honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706200 Nr: 902-44.2012.811.0003

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): K S CARVALHO & CIA LTDA EPP, KATIUSCIA 

SERRATH CARVALHO, GENTIL OLIVEIRA DE CARVALHO, ABGAIL 

SERRATH DE MENEZES CARVALHO

 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:

 Vistos e examinados.

 Indefiro o pedido formulado às fls. 188, por tratar-se de providência de 

incumbência da própria parte autora.

 No mais, providencie-se a intimação do §1º do artigo 485 do CPC.

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.: 717164 Nr: 12581-41.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAMOS OLIVEIRA & VIEIRA DOS SANTOS 

LTDA-ME, IZAIAS VIEIRA DOS SANTOS, JOSE RAMOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Indefiro o pedido formulado às fls. 133, uma vez que o presente feito 

trata-se de ação ordinária de cobrança onde sequer ocorreu a citação 

válida da parte ré.

 No mais, providencie-se a intimação do §1º do artigo 485 do CPC.

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.: 727565 Nr: 8434-35.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIS RODRIGUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA E SILVA, HELENA 

WYLER E SILVA, CARLOS FRANCISCO QUESADA, IMOBILIARIA 

CONTINENTAL LTDA, PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Nos termos do artigo 72 inciso II e §único do Código de Processo Civil, a 

D. Defensoria Pública desta Comarca foi nomeada para a curadoria 

especial ao revel citado por edital.

Contudo, afirmou a nobre Defensora Pública a impossibilidade de cumprir o 

encargo.

 Desta feita, procedo a substituição, nomeando como curador especial a 

Dra. Ana Júlia Barkoski de Oliveira, advogada militante nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 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.: 702686 Nr: 10664-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JHEINISON LIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Considerando que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, 

DEFIRO o pedido de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, face o teor do disposto nos artigos 4º e 5º da Lei nº 

13.043/2014.

Determino a alteração da autuação do feito, que prosseguirá na forma do 

artigo 824 e seguintes do CPC (execução por quantia certa), e a exclusão 

do feito da Meta 2.

 Fixo, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem 

pagos pelo executado (art. 827).

 Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, 

§1º).

 O executado deverá ser citado para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (art. 829).

 Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado.

 Tendo sido indicados bens pelo exequente, a penhora deverá recair 

sobre os mesmos.

 Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830).

 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.: 764868 Nr: 15750-65.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANA CRISTIANA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - 

OAB:MT/11.054-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Considerando que o bem alienado fiduciariamente não foi encontrado, 

DEFIRO o pedido de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, face o teor do disposto nos artigos 4º e 5º da Lei nº 

13.043/2014.

Determino a alteração da autuação do feito, que prosseguirá na forma do 

artigo 824 e seguintes do CPC (execução por quantia certa), e a exclusão 

do feito da Meta 2.

 Fixo, de plano, os honorários advocatícios de dez por cento, a serem 

pagos pelo executado (art. 827).

 Consigno que, no caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, 

o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela metade (art. 827, 

§1º).

 O executado deverá ser citado para pagar a dívida, no prazo de 03 (três) 

dias, contado da citação (art. 829).
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 Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação, a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado.

 Tendo sido indicados bens pelo exequente, a penhora deverá recair 

sobre os mesmos.

 Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos 

bens quantos bastem para garantir a execução (art. 830).

 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.: 796362 Nr: 12905-26.2015.811.0003

 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 HONDA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA FLAVIA GOMES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELAINE CRISTINA VICENTE DA 

SILVA STEFENS - OAB:17.196/A, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:OAB/MT 22.131/A, RAYANE MOREIRA LIBANO FOULETTO - 

OAB:22967/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744711 Nr: 4803-49.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ AMERICO DA COSTA, CLEONI APARECIDA 

MICHELATO DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILEUZA DOS SANTOS PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO FERRAZ DE ANDRADE - 

OAB:6973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

A presente ação está incluída na Meta 2 e o andamento processual 

revela-se travado em razão da dificuldade na citação da requerida 

EDILEUZA DOS SANTOS PINTO.

 Todavia, recentemente foi remetida a este Juízo a ação em apenso (Cód. 

791511), onde tal ré figura como parte autora.

 Deste modo, determino que seja providenciada a imediata citação da 

requerida nestes autos, observando-se os endereços existentes nos 

autos em apenso.

 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.: 716352 Nr: 11729-17.2012.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIA DORATIOTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELZINHO GOMES DE SIRQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NANCY MIEKO HIRATA 

MARQUES - OAB:17945, VINICIUS MANTOVANI - OAB:OAB/MT 16.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 446315 Nr: 1497-77.2011.811.0003

 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: SILVANIA DOS SANTOS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAZARO DOMEL DE OLIVEIRA, VERA LUCIA 

BISPO DE OLIVEIRA, JOAO MACHADO GUIMARAES, LUCIMAR BISPO DE 

OLIVEIRA, JOSE PIRES DA COSTA FILHO, LUCIENE BISPO DE OLIVEIRA, 

JOAO FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR DE SOUZA BRUNO - 

OAB:4353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B, MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO 

- OAB:9981-B/MT

 Vistos e examinados.

 Havendo a possibilidade de ser encontrado o endereço dos requeridos 

para citação (conforme a própria autora ventilou, às fls. 163), impossível 

deferir-se, por ora, a citação editalícia.

 De outra banda, a providência de desarquivamento dos autos e juntada (a 

este feito) de cópia da sentença (ou de outras peças) proferida no 

processo indicado às fls. 163 incumbe à própria parte autora.

 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.: 411458 Nr: 7561-11.2008.811.0003

 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: WESLEY BENEVIDES DA SILVA, LUZIENE MALICE 

FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PANORAMA IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA BORGES JUNIOR 

- OAB:7637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIO CESAR DE AVILA - 

OAB:DEFENSOR

 Vistos e examinados.

 Defiro o pedido de citação do confinante indicado às fls. 195.

 Após o cumprimento de tal providência, tornem os autos imediatamente 

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.: 709276 Nr: 4193-52.2012.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO FERREIRA ROCHA, ELIZENIR FRANCISCA 

CYRILA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICKY LTDA, JOAQUIM 

GONÇALVES PEREIRA, JOÃO BATISTA, JOSE AMILTON DA SILVA, 

DERVAL PEREIRA ALMEIDA, MAURINO SOARES DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3.877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação de 

folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 420302 Nr: 2588-76.2009.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO EUCLIDES PAPINE, DIOMEDES 

EUCLIDES PAPINI, BRUNO ALEXANDRE PAPINE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDEZ MARQUES - 

OAB:48104/RS, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - OAB:4482/MT, 

MARCELO KELLER - OAB:OAB/MG 105.411

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.
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Ante a notória dificuldade em se encontrar a parte requerida para a 

citação pessoal, e tendo em conta que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê 

que é requisito da citação por edital a simples afirmação do autor acerca 

das hipóteses das circunstâncias autorizadoras da citação por edital, 

DEFIRO o pedido formulado pela parte autora, determinando a citação por 

edital de RODRIGO EUCLIDES PAPINE, DIOMEDES EUCLIDES PAPINI e 

BRUNO ALEXANDRE PAPINE.

 Providencie-se a citação da parte requerida, por edital, observando-se as 

disposições do artigo 257 do CPC.

Não havendo resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do 

requerido e, nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código 

de Processo Civil, nomeado curador especial ao revel citado por edital, na 

pessoa de um dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 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.: 706319 Nr: 1031-49.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODORÁPIDO TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO DATTOLI RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO GARCIA PERES - 

OAB:MT/14.280-B, RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - 

OAB:12093-B/MT, RICARDO ALVES ATHAIDE - OAB:MT/11.858 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, manifestar 

acerca da devolução da Carta Precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 439446 Nr: 8113-05.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SORAIHA MIRANDA DE LIMA, ESPÓLIO DE 

SORAIHA MIRANDA DE LIMA, MARIANA MIRANDA MAXIMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:8123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição de Exceção de Pré executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774317 Nr: 4027-15.2015.811.0003

 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): RICARDO ALEXANDRE PADUA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 415712 Nr: 11403-96.2008.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO JOSE KULEVICZ JUNIOR, 

THEREZINHA SOBRAL KULEVICZ, RICARDO JOSE KULEVICZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: INACIO PIRES GODINHO - 

OAB:MT/10.068, JOIFER ALEX CARAFFINI - OAB:MT/13.909B

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 812609 Nr: 362-54.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUL E MATO GROSSO- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERA LUCIA LEITE DE SOUZA, GIVANILDO 

SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado da parte autora, para no prazo legal, manifestar 

sobre a devolução de correspondência, sem o cumprimento de sua 

finalidade.Intimação da parte autora, a fim de, no prazo legal, manifestar 

acerca da devolução de correspondência de folhas retro, sem o 

cumprimento de sua finalidade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 445994 Nr: 1176-42.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIVALDO SOARES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODAR PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIELLE DE MATOS SOARES - 

OAB:OAB/MT9920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 744721 Nr: 4811-26.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CMT IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAINARDI E CIA LTDA-ME, ILTO JOSE 

MAINARDI, JORGE ALVES BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIA CARLOTA G VIELA - 

OAB:OBA/MT 13206, LUIZE CALVI MENEGASSI - OAB:13700, 

RODOLFO COELHO RIBEIRO - OAB:16215

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 452765 Nr: 7944-81.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 775925 Nr: 4587-54.2015.811.0003

 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): TRANSPORTADORA PRATES LTDA- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 728584 Nr: 9376-67.2013.811.0003

 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): TRANSMATOGROSSO TRANSPORTES 

RODOVIARIOS LTDA - EPP, CLOVIS BORCHART, TÂNIA MARA SANTOS 

DA PAZ

 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:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão do Oficial de Justiça de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 706861 Nr: 1598-80.2012.811.0003

 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: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AIRTON GARCIA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:OAB/SP 156.187, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:OAB/MT 20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAMIR BADRA DIB - 

OAB:5205/MT

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 756993 Nr: 11495-64.2014.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBER PONTES DA ROSA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE FÁTIMA 

DO SUL - FAFS, UNIESP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARCI CRISTIANO DE OLIVEIRA - 

OAB:7313 OAB/MS,  EDIVALDO CANDIDO FEITOSA - 

OAB:OAB/MS/12819

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de arquivamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 739947 Nr: 1942-90.2014.811.0003

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERTO FERRAZ DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAGA PANTANAL COMERCIO DE VEICULOS 

LTDA, FORD DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT17298A, RODRIGO LEITE DE BARROS ZANIN - 

OAB:OAB/MT12129A, SELMA FERNANDES DA CUNHA - 

OAB:OAB/MT15.600

 Certifico que, tendo em vista que o processo estava em carga com 

advogado MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA DIAS, patrono do requerido 

Ford Brasil s/a, cujo prazo decorria para os requeridos se manifestarem 

dos embargos de declaração, restituo o prazo para Intimação do 

requerido: Saga Pantanal Comercio de Veiculos Ltda apresentar no prazo 

legal, as contrarrazões aos embargos de declaração de fls. 260/263.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 387809 Nr: 1521-47.2007.811.0003

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERMIBRA COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA 

DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IBEL INDUSTRIA BONFIM DE EXTRAÇÃO DE 

ÓLEO LTDA, HUGO FABIANO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - OAB:27.171 

OAB/PR, RENATO FERNANDES SILVA - OAB:2102/PR, RENATO 

FERNANDES SILVA JUNIOR - OAB:9117/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MARTELLO JUNIOR 

- OAB:6370/O MT, RAFAEL COSTA BERNARDELLI - OAB:13.411-A/MT

 Intimação do advogado da parte autora para, no prazo legal, requerer o 

que entender de direito, tendo em vista a certidão negativa do leiloeiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 803249 Nr: 15672-37.2015.811.0003

 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: GEOMAQ TRATORPECAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO DA SILVA MARQUEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ROBERTO ZILIANI - 

OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 820695 Nr: 3207-59.2016.811.0003

 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: BV. FINANCEIRA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONAN FERREIRA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:15484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 841591 Nr: 9020-67.2016.811.0003

 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 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO FALCÃO EUBANK, CLASSE A COMERCIO DE 

VEICULOS EIRELI-ME, GILZA AUGUSTA DE ASSIS E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA, 

MITSUBISHI CORPORATION DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Roberto Ferreira da Cruz 

Júnior - OAB:16.764-MT, MARCIO RAHAL COSTA - OAB:OAB/MT 

15.271, MARCO AURÉLIO MESTRE MEDEIROS - OAB:OAB/MT 15.401, 

TAIRONE CONDE COSTA JUNIOR - OAB:42457

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BÁRBARA GOMES NAVAS DA 

FRANCA - OAB:328.846/SP, ISABELA TAMY HASHIMOTO - 

OAB:389.212/SP, JORDANIA BARCELO DA SILVA - OAB:19722/O, 

LEONARDO RANDAZZO NETO - OAB:, LILIANE ESTELA GOMES - 

OAB:196.818/SP

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, impugnar à contestação de 

folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 762444 Nr: 14699-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JERÔNIMO E JERÔNIMO JÚNIOR LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REFERENCE AUTOMOVEIS LTDA, JOSÉ 

MARCIO DE MENEZES SEGUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

decurso de prazo da citação editalicia.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 401197 Nr: 14636-38.2007.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEDERSON ANTONIO GIRALDES PORTELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS SHINDY HILDEBRANDT 

IDE - OAB:17742/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 794956 Nr: 12347-54.2015.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO VIEIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL (BB SEGUROS)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS PETRÔNIO DE SOUZA 

DIAS - OAB:MT/9652

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MS 16.644-A

 Intimação das partes para, no prazo comum de 15 (quinze)dias, 

manifestarem sobre o laudo pericial de fls. 122/125.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 404828 Nr: 563-27.2008.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODRIGO JOSE PERUZATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRHISTIAN MENDES NEITZKE - 

OAB:10.163/MT, FABIANO MAGALHAES FERRARI - OAB:MT/ 13.985-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:MT/13.245-A, GRASIELA ELISIANE GANZER - 

OAB:MT/9899, THIAGO ROSSETO SANCHES - OAB:12045/MT, VINICIUS 

VARGAS LEITE - OAB:11213-A/MT

 INTIMAÇÃO do(s) patrono(s requerido, para no prazo de 05 (cinco) dias, 

cumprir a obrigação sentenciada, efetuando o pagamento da multa diária, 

conforme petição de fls. 496/499.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 711826 Nr: 6857-56.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA DE COMPENSADOS I H LTDA, 

MARCELO HISTER, IVONE HULLER HISTER, MARCILEI HISTER MILHOMEM 

SIQUEIRA, BENO HISTER, FRED MILHOMEM SIQUEIRA, MARCIO HISTER, 

JULIANA VIEIRA MARTINS DA SILVA HISTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MG 44698

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Nos termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo 

Civil, nomeio curador especial ao revel citado por edital na pessoa de um 

dos D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca.

 Intime-se da nomeação e para apresentar manifestação no prazo legal.

 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.: 777823 Nr: 5351-40.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDILAINE LUIZA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELETRICAS 

MATOGROSSENSES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STAEL MARIA DA SILVA - 

OAB:9282/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA - OAB:OAB/MT3127A

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

impugnação de folhas retro.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 736786 Nr: 16053-16.2013.811.0003

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCINEIDE RODRIGUES DA FONSECA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N C IMOVEIS LTDA, EDNEY RODRIGUES DA 

FONSECA, WELLINGTON DE JESUS SANTOS, AILTON CARLOS DA 

FONSECA, MARIA APARECIDA DA FONSECA, LUCILENE RODRIGUES DA 

FONSECA, EDILENE RODRIGUES DA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, VANDERLEI CHILANTE - OAB:OAB/MT3533A

 Vistos e examinados.

 LUCINEIDE RODRIGUES DA FONSECA ingressou com a presente AÇÃO 

DE USUCAPIÃO em face de N.C. IMÓVEIS LIMITADA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

 Alega a parte autora, em apertada síntese, que ao tempo da propositura 

da ação já era possuidora do imóvel descrito na inicial por tempo suficiente 

para a aquisição da sua propriedade por usucapião, vez que o ocupa de 

forma pacífica, ininterrupta e sem oposição.

 Narrou que adquiriu a posse do bem de IRONITA MARGARIDA DE JESUS, 

e que esta ocupava o bem desde 1998.

Requereu, assim, a declaração de aquisição da propriedade do imóvel, 

com a procedência da ação de usucapião.

 Com a inicial vieram documentos.

 Devidamente citada, a requerida pugnou pela citação dos herdeiros de 

ERONITA MARGARIDA DA FONSECA; e pela improcedência da ação, sob 

a alegação de que não foram preenchidos os requisitos da usucapião.
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 Às fls. 92 foi acolhido o pedido da Defensoria Publica, de dispensa da 

formação do litisconsórcio, vez que o imóvel está registrado em nome da 

requerida.

 Posteriormente compareceu aos autos o contestante AILTON DE CARLOS 

DA FONSECA (irmão da autora), afirmando que o imóvel em questão 

pertencia a sua genitora e deve ser dividido entre os herdeiros no 

processo de inventário (1003960-28.2018.8.11.0003).

 A Defensoria Pública alegou que era a autora quem trabalhava no exterior 

e mandou os recursos para a sua genitora comprar o imóvel.

 Vieram-me os autos conclusos.

 DECIDO.

 Antes de decidir pela necessidade, ou não, da oitiva de testemunhas, 

determino a intimação da parte autora para que traga aos autos, no prazo 

de 05 dias:

a) – a relação dos bens declarados no processo de inventário da Sra. 

Ironita, indicado às fls. 143, a fim de ser constatado se o bem objeto da 

presente lide está, ou não, entre os bens a inventariar;

 b) – a cópia da sentença mencionada às fls. 168.

 Com a juntada, tornem-me imediatamente 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.: 448888 Nr: 4068-21.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PANAMERICANO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABRICIO MIRANDA DE OLIVEIRA, Maria Gloria 

Miranda de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A/MT, MILKEN JACQUELINE CENERINI JACOMINI - 

OAB:31722/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

 Intime-se a parte autora, nos moldes do previsto no §1º do artigo 485 do 

Código de Processo Civil.

 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.: 706657 Nr: 1385-74.2012.811.0003

 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): CARLOS EDUARDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO SANTOS DE RESENDE 

- OAB:OAB/MT6358

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados.

Proceda-se com a consulta via sistema INFOJUD, referente aos últimos 03 

(três) exercícios.

A resposta ficará arquivada em pasta própria na secretaria, sendo 

vedada a extração de cópias.

Intime-se a parte exequente para manifestar sobre as informações, no 

prazo legal.

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.: 771229 Nr: 2839-84.2015.811.0003

 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: NEUJAIR DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRICIA RODRIGUES SOARES, PAULO 

HENRIQUE MAIA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉIA BATISTA - 

OAB:18.808/MT, JUNIOR SÉRGIO MARIM - OAB:6295/MT

 Intimação da parte autora para, no prazo legal apresentar impugnação a 

contestação de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 422123 Nr: 4414-40.2009.811.0003

 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: LUIZ CARLOS DE AMORIM ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATAN COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CINTHIA LEITE LEAL - 

OAB:12778/MT, IGOR GIRALDI FARIA - OAB:OAB/MT7245, NADIA 

GISELLY DE CASTRO E SILVA - OAB:12.416/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DE 

RONDONÓPOLIS - CÍVEL - OAB:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, apresentar impugnação a 

contestação de folhas retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 809636 Nr: 17823-73.2015.811.0003

 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: CRISTIANO BARBOSA DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR GOMES DE 

VASCONCELOS - OAB:13612, GLAYTON MARCUS MEIRA NUNES - 

OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BARBARA DE 

OLIVEIRA SODRE - OAB:13.333

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca do 

pagamento da condenação de folhas retro.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 789492 Nr: 10032-53.2015.811.0003

 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: ERIK SILVA FERNANDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENAN NOGUEIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO RICARDO FILIPAK - 

OAB:OAB/MT 11.551

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

 AÇÃO MONITÓRIA

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 10032-53.2015.811.0003

 ESPÉCIE: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

PARTE AUTORA: ERIK SILVA FERNANDES

PARTE RÉ: RENAN NOGUEIRA ROSA

FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é proposta, 

consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e do 

despacho judicial adiante transcritos, para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da expiração do prazo deste edital, cumprir a obrigação exigida 

pela parte autora, consistente no pagamento do débito no valor de R$ 

8.658,72 (oito mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e setenta e dois 

centavos). Poderá, ainda, a parte ré, no mesmo prazo, oferecer embargos 

monitórios.

ADVERTÊNCIAS: 1) Cumprindo a obrigação, a parte requerida ficará isenta 

de custas e honorários. 2) Não havendo o cumprimento e nem a 

interposição de embargos no prazo indicado, constituir-se-á, de pleno 

direito, o título executivo judicial, prosseguindo o processo pelo rito de 

execução adequado.

RESUMO DAS ALEGAÇÕES DA PARTE AUTORA: O autor emprestou na 

data de 12.04.2012 a quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), ao requerido 

mediante a emissão da nota promissória, sendo que o valor seria 
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adimplindo na data de 10.05.2012. Entretanto o requerido não realizou o 

pagamento, evidenciando o inadimplemento do demandado.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos e examinados. Ante a notória dificuldade em 

se encontrar a parte requerida para a citação pessoal, e tendo em conta 

que o artigo 257, inciso I, do CPC, prevê que é requisito da citação por 

edital a simples afirmação do autor acerca das hipóteses das 

circunstâncias autorizadoras da citação por edital, hei por bem determinar 

a citação por edital dos réus. Providencie-se a citação do réu, por edital, 

observando-se as disposições do artigo 257 do CPC. Não havendo 

resposta no prazo legal, fica decretada a revelia do requerido e, nos 

termos do artigo 72 inciso II e parágrafo único do Código de Processo Civil, 

nomeado curador especial ao revel citado por edital, na pessoa de um dos 

D. Defensores Públicos que atuam nesta Comarca. Intime-se da nomeação 

e para apresentar manifestação no prazo legal. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo.

Eu, Bianca de Almeida Estácio, estagiária, digitei.

 Rondonópolis - MT, 25 de setembro de 2018.

Thais Muti de Oliveira

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 441739 Nr: 10409-97.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VAIR ALVES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA AURORA LTDA EPP, MONICA DE 

LOURDES CASTELHANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA SILVA LIMA - 

OAB:4272/MT

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 709698 Nr: 4633-48.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEI FERNANDES PORTELLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13994-A, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT8184A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 810428 Nr: 18032-42.2015.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GEISIVAN MENDONÇA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI MOVEL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18408-A, Josias Dias da Silva - OAB:OAB/MT.23510-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A M/T

 Nos termos do oficio de fls.161/168 com fulcro no artigo 523 do Código de 

Processo Civil, procedo com a intimação da parte executada para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar sobre cálculos de fl.160, 

apresentados pela exequente, querendo ainda oferecer impugnação ao 

mesmo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 444868 Nr: 51-39.2011.811.0003

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSCLAZA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS FILIPE OLIVEIRA DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/ 7.206 - B

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 774463 Nr: 4085-18.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E GUEDES DA SILVA ME, EDIONE FURTADO 

BUENO, ELIAS GUEDES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 718309 Nr: 13769-69.2012.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUALIQUIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

PRODUTOS QUIMICOS LTDA, ELISABETH VETTORATO, JOSE ROBERTO 

DE BARROS FERRAZ, RAMIDE DE FÁTIMA ABUDEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:OAB/SP140055, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:OAB/MT 13.842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora a fim de, no prazo legal, manifestar acerca da 

certidão negativa do Sr. Oficial de Justiça de folhas retro. Registro que o 

conteúdo da certidão poderá ser visualizado através do site 

www.tjmt.jus.br>consulta de processos judiciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 350971 Nr: 6054-20.2005.811.0003

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO SOARES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACO LAMBERTO VAN RIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CABETTE DE ANDRADE 

- OAB:9889-B/MT, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARTA FABIANY MESSIAS 

PINHEIRO DE SOUZA - OAB:34191

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

Exceção de Pré Executividade.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 819944 Nr: 2905-30.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CEZAR DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE 
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SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:OAB/MT18396

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar acerca da 

juntada de petição de folhas retro, que noticiam o pagamento da 

condenação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 748370 Nr: 6894-15.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO CLARO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO 

CREDITÓRIO - NÃO PADRONIZADOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): N R COM. DE ART. DO VESTUÁRIO E 

CONFECÇÕES LTDA, NELSON BOTTI, ROSANGELA GARCIA DE GOES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte exequente para, no prazo legal, dar regular 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito, sob pena 

de extinção.

2º JUIZADO ESPECIAL

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 425477 Nr: 7635-31.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIEZETE ARAUJO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLIMA COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, RAFAEL XAVIER DE PAULA- PROCURADOR - 

OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de pedido da parte exequente para levantamento dos valores 

penhorados nos autos ( fls. 109 e 110).

Considerando que não foram impugnadas as penhoras efetuadas, defiro o 

pedido da exequente. Para tanto, após certificado o cumprimento das 

disposições contidas no artigo 150, §3º, da CNGC, EXPEÇA-SE o 

respectivo ALVARÁ para levantamento dos valores penhorados.

Em seguida, INTIME-SE a parte exequente para juntar memorial atualizado, 

ou, sendo o caso, indicar bens passíveis de penhora, no prazo de 05 

(cinco) dias, para a continuidade da execução, sob pena de extinção por 

falta de condições de procedibilidade.

Expeça-se o necessário.

 Às providências.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tatyana Lopes de Araújo

 Cod. Proc.: 425477 Nr: 7635-31.2009.811.0003

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Cível->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CIEZETE ARAUJO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROLIMA COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GÉRSON CAMILO DE PAULA - 

OAB:OAB/MT5179, RAFAEL XAVIER DE PAULA- PROCURADOR - 

OAB:13.969 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte exequente para juntar memorial atualizado e indicar 

bens passíveis de penhora no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção por falta de condições de procedibilidade.

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1005883-89.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. (AUTOR(A))

G. L. D. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. C. (RÉU)

J. P. C. C. (RÉU)

V. C. C. (RÉU)

R. C. C. (RÉU)

 

Visto. Trata-se de AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA, proposta por VALDIR CORREIA, em face de 

VALERIA CARDOSO CORREIA, RAFAELA CARDOSO CORREIA e JOÃO 

PEDRO CARDOSO CORREIA, representados por sua genitora LUCILEIA 

CARDOSO, todos qualificados, objetivando, em suma, a redução dos 

valores descontados em folha de pagamento, a título de pensão 

alimentícia, tendo em vista a redução de sua renda (Id. 14421557). É o 

breve relato. Decido. Inicialmente, CIENTE da decisão proferida pelo Juízo 

Titular, declinando-se da competência, para processar o presente feito. 

RECEBO a exordial e, presentes os pressupostos, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça à requerente, com as isenções previstas no art. 

98, do CPC e na forma disciplinada pelo art. 468, da CNGC-CGJ/MT 2016. 

No que se refere a “tutela de urgência”, entendo, neste momento, que o 

pedido não merece prosperar. Isso porque ainda não vislumbro nos autos, 

prova inequívoca em relação à modificação substancial na situação 

financeira do alimentante, bem como à diminuição das necessidades do 

alimentado, para conceder o pedido de antecipação. Neste sentido, 

anote-se o entendimento jurisprudencial seguinte: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO. 

INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. FALTA DE 

PROVA INEQUÍVOCA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. In casu, o 

magistrado a quo proferiu decisão indeferindo a tutela pretendida por 

entender que não foram comprovados os requisitos indispensáveis ao 

deferimento da tutela de urgência, notadamente em relação à mudança na 

condição econômica do alimentante e a diminuição nas necessidades da 

alimentanda[...]. (AI 0007847-70.2016.827.0000, Rel. Des. JOÃO RIGO, 5ª 

Turma da 2ª Câmara Cível, julgado em 27/07/2016)” “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. INDEFERIMENTO. Em se tratando de ação de revisão de 

alimentos, inviável se opere a redução através de decisão liminar, quando 

não há prova cabal acerca da diminuição da capacitação financeira do 

alimentante e de modificação na necessidade do alimentado. Necessária 

ampla dilação probatória, a fim de propiciar plena análise de eventual 

mudança no binômio necessidade-possibilidade. NEGARAM PROVIMENTO. 

(Agravo de Instrumento Nº 70066251059, Oitava Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: José Pedro de Oliveira Eckert, Julgado em 

12/11/2015)” Isto posto e, considerando ainda, haver interesse de 

adolescente/criança envolvido no feito, INDEFIRO, por ora, o pedido de 

antecipação da tutela pretendida na inicial. No mais, designo o dia 25 de 

outubro deste ano, às 14:30 horas, para a realização da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO, encaminhando-se, portanto, ao setor de conciliação da 

Vara. CITEM-SE os requeridos para, querendo, no prazo legal, possam 

contestar a presente ação, devendo a Secretaria do Juízo, bem instruir o 

mandado e/ou carta precatória, com as peças indispensáveis ao 

conhecimento, bem como informando sobre as advertências dos arts. 335 

e 344, do CPC. Transcorrido o prazo assinalado, com ou sem a resposta, 

OUÇA-SE o MP e voltem-me os autos conclusos. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1007095-48.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA DOS SANTOS (REQUERENTE)

CLEITON GONCALVES PIAU (REQUERENTE)

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

 

Processo n.º 1007095-48.2018.8.11.0003 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 à parte requerente as isenções previstas no art. 98, do CPC. 
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Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em qualquer fase 

do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos alegados pela 

parte necessitada. 3. Trata-se de AÇÃO DE DIVÓRCIO CONSENSUAL 

aforada por M.A.S.P e C.G.P. (qualificados na peça vestibular), onde 

expõem os autores, em síntese, que são casados em regime de comunhão 

parcial de bens desde 13.07.2016, não havendo filhos menores e nem 

bens a partilhar. 4. A inicial foi instruída com todos os documentos 

necessários à propositura da ação, procuração, documentos pessoais 

dos requerentes e certidão de casamento. 5. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. Os 

requerentes têm legitimidade e estão bem representados, sendo que pela 

análise dos autos se verifica que há prova da existência do matrimônio (ID: 

14960101), bem como que foram atendidos todos os requisitos legais para 

decretação do divórcio postulado. 7. Ante a possibilidade da dissolução do 

casamento estampada no art. 1.571, inciso IV, do Código Civil e art. 226, 

§6º, da Constituição da República, com a nova redação que lhe foi dada 

pela Emenda Constitucional n.º 66, outro caminho não há senão decretar o 

divórcio, conforme pleiteado na inicial. 8. Estando os requerentes em 

comum acordo e diante da regularidade das cláusulas avençadas, 

homologo, por sentença, o acordo entabulado na inicial para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos. 9. Ante o exposto e atendendo a tudo mais 

que dos autos consta, julgo procedente o pedido inicial, ex vi do art. 487, 

inciso I, do Digesto Processual Civil c.c. art. 1.571, inciso IV, do Código 

Civil, pelo que decreto o divórcio postulado por AÇÃO DE DIVÓRCIO 

CONSENSUAL aforada por M.A.S.P e C.G.P. (qualificados nos autos). 10. 

O cônjuge virago voltará a usar o nome de solteira, qual seja, M.A.S.. 11. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

12. Notifique-se o representante do Ministério Público. 13. Averbe-se a 

presente decisão no assentamento do registro civil. 14. Oficie-se ao titular 

do Cartório de Registro Civil competente, expedindo-se os mandados de 

inscrição e averbação. 15. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 31 de 

agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1000713-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDIANE BASILIO DA SILVA (ADVOGADO(A))

VICTOR YAGO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS 1ª VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES CERTIDÃO 

Processo 1000713-39.2018.8.11.0003 Certifico que nesta data juntei aos 

autos Certidão de Nascimento averbada de Victor Yago dos Santos 

Vitorino. No mais, nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono o 

presente feito, para intimação da parte autora, por meio do patrono 

constituído, para comparecer em cartório e retirar o documento, no prazo 

de 5 dias. Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018 JOÃO BATISTA 

BARBOSA SANTANA Gestor(a)

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006535-43.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. M. R. A. (REQUERENTE)

D. P. J. (ADVOGADO(A))

J. C. M. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. R. A. (REQUERIDO)

E. R. D. O. (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS PRIMEIRA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES Processo: 

1006535-43.2017.8.11.0003 Vistos etc., 1. Cuida-se de ‘Ação de Divórcio 

Cumulado com Partilha de Bens, Guarda e Alimentos com Pedido de Tutela 

Provisória’ ajuizada por J. C. M. R. e E. G. M. R. A., representado por 

aquela, em desfavor de G. R. R. A., todos bem qualificados nos autos. 

Após o regular prosseguimento do feito, designou-se audiência de 

conciliação que restou exitosa, tendo os genitores pactuado acerca da 

fixação da guarda do menor E. G. M. R. A. (d.n. 16/11/2011) em favor da 

mãe, regulamentando-se também o direito de convivência paterna. Na 

oportunidade, as partes anuíram quanto a dissolução do vínculo 

matrimonial e, doravante, ajustaram a partilha dos bens amealhados em 

comum durante o relacionamento, remanescendo controvertida a matéria 

relativa aos alimentos em favor de ambos os requerentes (ID 11052402). 

O Parquet opinou pela homologação do aludido acordo (ID 14817762). É o 

relatório. Decido. O acordo está encartado aos autos, constando-se o teor 

de suas avenças. In casu, verifica-se que as partes resolveram 

parcialmente o litígio mediante concessões mútuas, transacionando acerca 

do divórcio, da divisão do patrimônio adquirido em comum, que será 

partilhado na forma disposta no termo de acordo (ID 11052402), assim 

como em relação a guarda da prole em comum e a regulamentação da 

convivência paterna, razão pela qual o pronunciamento do Juiz sobre o 

mérito da causa torna-se dispensável. Assim, levando-se em 

consideração que a transação realizada entre as partes preserva os 

interesses da criança, a homologação é medida que se impõe. Insta 

salientar, por oportuno, que o deferimento da guarda conforme acordaram, 

não faz coisa julgada material, eis que havendo alteração da situação de 

fato, poderá a mesma ser revista no interesse da criança, consoante se 

infere pelo disposto no artigo 35 da Lei nº 8.069/90, de 13.7.90 – ECA. 

Destarte, o pedido de homologação do quanto ajustado merece acolhida. 

Posto isso, em sintonia ao parecer ministerial, HOMOLOGO, nos termos do 

artigo 487, III, “b” do CPC, o acordo tal qual o entabulado entre as partes 

para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, 

DECRETO O DIVÓRCIO do casal J. C. M. R. e G. R. R. A., declarando 

dissolvido o vínculo matrimonial havido entre eles, nos exatos termos dos 

artigos 1.571, IV, c/c artigo 1.580, § 2º do Código Civil e art. 24, caput, da 

Lei n.º 6.515/77. A cônjuge virago voltará a usar seu nome de solteira, 

qual seja: J. C. M. Por corolário, JULGO EXTINTO o presente feito no que 

se refere a matéria avençada (ID 11052402). Preclusa a via recursal, 

expeça-se o competente mandado de averbação (art. 10, I, do Código Civil 

em vigor e art. 29, par. primeiro, “a”, da Lei 6.015/73) ao Cartório de 

Registro de Registro Civil de Pessoas Naturais. Expeça-se termo de 

guarda, oportunamente. 2. Doravante, intime-se a parte autora para, 

querendo, se manifeste acerca da defesa apresentada, no prazo legal. 3. 

Outrossim, considerando-se que a tentativa de conciliação entre as partes 

restou infrutífera quanto aos alimentos, a ação em comento deve seguir 

sua regular tramitação relativamente à matéria ainda controvertida. 

Destarte, intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando de forma 

objetiva, os fatos que desejam demonstrar (CPC, art. 369), sob pena de 

preclusão da prova. Em caso de prova oral, deverão declinar quantas 

testemunhas pretendem arrolar, para fins de melhor adequação da pauta 

pelo juízo. 4. Na sequência, colha-se parecer ministerial e renove-se a 

conclusão. Intimem-se. Rondonópolis/MT, 31 de agosto de 2018. CLÁUDIA 

BEATRIZ SCHMIDT Juíza de Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1006802-78.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIVIA DA SILVA (REQUERENTE)

MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

K. S. A. (REQUERIDO)

 

Processo n.º 1006802-78.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE TUTELA aforada por MARIA NIVIA DA SILVA em face de K. S. A 

(qualificadas nos autos). 2. No ID: 14829230 a parte autora requereu a 

desistência do processo. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 

3. A legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando o autor 

desistir da ação. 4. Pela análise dos autos, verifica-se que a extinção do 

feito não acarretará nenhum ônus à parte demandada, o que não incide na 

norma prescrita no §4º do art. 485 do Estatuto Processual Civil, sendo 

então possível à requerente a desistência da ação nos termos em que foi 

postulada 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos autos 

consta, em conformidade com a manifestação do Ministério Público, 

extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, inciso VIII, do 

Codex Processual Civil. 6. Sem condenação em custas e sem condenação 

em honorários advocatícios, eis que incabíveis à espécie. 7. Decorrido o 

prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo 

e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 
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Rondonópolis/MT, 31 de agosto de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1002542-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE HELIO BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

JOSE GONCALO BARBOSA DE MELO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002542-55.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro o pleito ID: 

15275946, pelo que determino a suspensão do feito pelo prazo de 20 

(vinte) dias. 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, 28 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 904890 Nr: 6836-70.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILDA HELENA DO PRADO - 

OAB:27523/GO, Oriston De Souza Cardoso - OAB:30.985, Riucia 

Tuany Fernandes De Sousa - OAB:42.459

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar patronos da 

parte autora da decisão a seguir transcrita: . Designo o dia 10.12.2018, às 

16h30min, para realização da audiência de tentativa de conciliação.

 4. Intimem-se e notifiquem-se o requerente e seu procurador, bem como o 

representante do Ministério Público.

5. Cite-se a parte requerida para comparecer ao ato, salientando-lhe que o 

prazo para contestação, de 15 (quinze) dias (art. 355, CPC), fluirá a partir 

da realização da realização da audiência de conciliação (arts. 693, 697 

c.c. art. 355, inciso I, todos do CPC), ressaltando-se ainda à parte 

requerida que, se não contestar a ação, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora, conforme dicção do art. 344, do Digesto Processual Civil.

6. Após a realização da audiência supra, com ou sem manifestação da 

parte requerida, proceda-se ao estudo social das condições das partes e 

da criança.

7. Empós, vista ao Ministério Público, para sua manifestação.

8. Postergo a análise da medida de urgência arvorada na exordial à 

contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria das Graças Gomes da Costa

 Cod. Proc.: 758991 Nr: 12747-05.2014.811.0003

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODAILTON DE SOUZA PAULO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAROLINA MARIA 

GUIMARAES DE SÁ RIBEIRO REFATTI - OAB:MT 18.042-A, FERNANDA 

NEVES VILELA PIRES - OAB:14262/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os autos com finalidade de intimar a parte requerida, através do 

patrono, para manifestar sobre avaliações, em cinco dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Wanderlei José dos Reis

 Cod. Proc.: 278312 Nr: 2059-38.2001.811.0003

 AÇÃO: Separação Consensual->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMHDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JODON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUAMAR NASCIMENTO CANUTO 

- OAB:16660

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUAMAR NASCIMENTO 

CANUTO - OAB:16660

 Processo n.º 2059-38.2001.811.0003

Vistos em correição.

1. Trata-se de PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE SOCIEDADE 

CONJUGAL aforado por NEIVA MARIA HEINTZE e JOSÉ OLIMPIO OLIVEIRA 

NETO (qualificados na peça vestibular).

 2. As partes separam-se judicialmente no ano de 2002, no entanto, se 

reconciliaram e retornaram a vida em comum no ano de 2008, motivo pelo 

qual postulam, às fls. 76/78, o restabelecimento da sociedade conjugal.

3. Vieram-me os autos conclusos.

É o breve RELATÓRIO.

FUNDAMENTO e DECIDO.

4. Recebo a exordial, devendo o feito tramitar em segredo de justiça (art. 

189, inciso II, CPC).

5. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo à parte requerente as isenções previstas no art. 98, 

do CPC. Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela parte necessitada.

6. Verifica-se que as partes se separaram judicialmente em 2002, sendo 

que desde 2008 retornaram a vida em comum, requerendo ao juízo o 

restabelecimento da sociedade conjugal, com o retorno do status quo 

ante.

7. Assim, tendo em vista que, nos termos do art. 1.577, do Digesto Civil, é 

lícito aos cônjuges a qualquer tempo restabelecer a sociedade conjugal, 

outro caminho não há senão a procedência do pedido inicial.

8. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo 

procedente o pedido, ex vi do art. 487, inciso I, do Estatuto Processual 

Civil, para, nos termos art. 1.577, do Código Civil, restabelecer a sociedade 

conjugal de NEIVA MARIA HEINTZE e JOSÉ OLIMPO OLIVEIRA NETO 

(adrede individualizados).

 9. Sem condenação e honorários advocatícios, eis que incabíveis à 

espécie.

10. Sem condenação em custas e nem em honorários advocatícios, eis 

que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça.

11. Averbe-se a presente decisão no assentamento do registro civil.

12. Oficie-se ao titular do Cartório de Registro Civil competente, 

expedindo-se os mandados de inscrição e averbação.

13. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, procedendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe.

Publique-se. Registre-se.

Intime-se. Cumpra-se.

Rondonópolis/MT, 17 de setembro de 2018.

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS

Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008608-85.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

JOSIANE SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVERTON ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1008608-85.2017.811.0003 Vistos etc. 1. A toda evidência, 

restou infrutífera a tentativa de busca de bens móveis de propriedade do 

devedor através do sistema RENAJUD, conforme comprovante anexo, 

motivo pelo qual determino a intimação da parte autora para que, no prazo 

legal de 5 (cinco) dias, se manifeste nos autos requerendo o que de 

direito. 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 21 de 

setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO
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Processo Número: 1007831-03.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JEAN ROGER DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1007831-03.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Considerando a 

juntada do laudo pericial, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, 

após, venham-me os autos conclusos. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018. 

WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1005956-95.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEVA CARDOSO DAMASCENA (REQUERENTE)

VIVIANI MANTOVANI CARRENHO BERTONI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA (INTERESSADO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005956-95.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Defiro a cota 

ministerial de ID: 14742478. 2. Intime-se. 3. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005390-49.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

VALDERY SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KAREN RAYANNE SILVA DUARTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005390-49.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Em complemento 

da decisão de ID: 9452661, proceda-se com a citação da parte requerida, 

para, caso queira, apresentar contestação, no prazo legal. 2. Após, 

abra-se vista dos autos ao Ministério Público. 3. Empós, venham-me os 

autos conclusos. 4. Intime-se. 5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1005805-95.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO QUEIROZ CASTRO (REQUERENTE)

GERALDO ROBERTO PESCE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIVAL CASTRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1005805-95.2018.8.11.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE INTERDIÇÃO aforada por JULIO QUEIROZ CASTRO em face de 

EDIVAL CASTRO (qualificados nos autos). 2. Requereu a parte autora a 

extinção do feito sem resolução de mérito (ID: 15098202), uma vez que foi 

comunicado nos autos do Proc. n.º 1006058-83.2018.811.0003, com a 

juntada da certidão de óbito, a morte do requerido. 3. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 4. A 

legislação processual civil em vigor é clara ao disciplinar os modos de 

extinção do processo sem resolução de mérito, e, dentre eles, 

encontra-se precisamente prevista no art. 485, inciso IX, do Código de 

Processo Civil, a hipótese que regula a extinção do feito quando houver 

falecimento da parte. 5. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que nos 

autos consta, extingo o feito sem resolução de mérito, ex vi do art. 485, 

inciso IX, do Codex Processual Civil. 6. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio 

da gratuidade da justiça. 7. Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os 

autos, procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de 

setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000344-79.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIZA PANES DO REGO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VAUNILDA BISERRA (REQUERIDO)

VALDINEY BISERRA BUCELI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1000344-79.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE CURADOR aforado pela FUNDAÇÃO LAR 

CRISTÃO, representada por sua presidente, Sr.ª ANA MARIZA PANES DO 

RÊGO, em face de VAUNILDA BEZERRA, curadora do Sr. Valdiney Biserra 

Buceli, nomeada nos autos do Proc. n.º 6265-32.2000.811.0003, que 

tramitou perante este juízo, aduzindo, em síntese, que o interditado se 

encontra na instituição há mais de 13 (treze) anos. 2. Citada (ID: 6045278), 

a parte requerida deixou transcorrer o prazo para apresentação da 

contestação (ID: 8856613). 3. Verifica-se dos fatos noticiados e 

comprovados nestes autos que a primeira requerente é quem vem 

cuidando do interditado há mais de 13 (treze) anos, o que se comprovou 

pelo estudo social determinado pelo juízo (ID: 14080191), de onde se extrai 

que a instituição possui condições de manter o interditado sob seus 

cuidados, bem como pelos documentos carreados à exordial. 4. O membro 

do Ministério Público manifestou-se nos autos pelo julgamento antecipado 

da lide e pela procedência do pedido inicial (ID: 14994153). 5. Vieram-me 

os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 6. 

As partes têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo 

irregularidades ou questões pendentes de solução, sendo cabível o 

julgamento antecipado do feito, tendo em vista que não há necessidade de 

produção de outras provas, ex vi do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não houver 

necessidade de produção de outras provas;” 7. Ademais, a análise 

acurada de todo o processo demonstra que o pedido encontra respaldo 

na legislação em vigor (art. 1.775, do Código Civil), mormente por restar 

comprovada a necessidade da substituição da curatela, tendo em vista 

que o interditado já se encontra na instituição há mais de 13 (treze) anos, 

sendo que esta lhe presta todos os cuidados necessários, conforme se 

verifica do estudo social acostado no ID: 14080191. 8. Ante o exposto, em 

conformidade com o parecer ministerial e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, julgo procedente o pedido veiculado na inicial, ex vi do art. 

487, inciso I, do Código de Ritos, para nomear como curadora do 

interditado, Sr. Valdiney Biserra Buceli, a FUNDAÇÃO LAR CRISTÃO, 

representada por sua presidente, Sr.ª ANA MARIZA PANES DO RÊGO, em 

substituição a Sr.ª VAUNILDA BEZERRA. 9. Intime-se a nova curadora 

nomeada para que, em 05 (cinco) dias, preste o compromisso a que alude 

o art. 759, do Digesto Processual Civil. 10. Oficie-se ao Titular do Cartório 

de Registro Civil competente, a fim de que promova o registro do presente 

decisum, em consonância com as disposições ínsitas dos art. 92, da Lei 

n.º 6.015/73 (LRP). 11. Sem condenação em custas processuais, vez que 

o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 12. Notifique-se o 

representante do Ministério Público. 13. Decorrido o prazo recursal, 

arquivem-se os autos, promovendo-se às baixas de estilo e anotações de 

praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 

28 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001899-34.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM GOMES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA GOMES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001899-34.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de 

PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DE CURADOR aforado por JOAQUIM GOMES 
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DA SILVA em face de JAQUELINE GOMES DA SILVA e MARIA GOMES DA 

SILVA (qualificados nos autos), aduzindo, em síntese, que é irmão da 

interditada, cuja interdição foi decretada no Proc. n.º 00198020357-1, que 

tramitou na 3ª Vara Cível Privativa de Órfãos, Interditos e Ausentes da 

Assistência Judiciária, na Comarca de Recife/PE. 2. A curatelada residia 

na cidade de Recife/PE com sua curadora, no entanto, foi trazida para a 

cidade de Rondonópolis/MT para residir com o seu irmão, ora requerente, 

permanecendo até hoje. 3. Salienta que é a parte autora quem vem 

cuidando da interditada, o que se comprovou pelo estudo social 

determinado pelo juízo e juntado aos autos (ID: 9068852), de onde se 

extrai que o demandante possui condições de manter a interditada sob 

seus cuidados. 4. O membro do Ministério Público manifestou-se pelo 

julgamento antecipado da lide e pela procedência do pedido inicial. 5. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 6. As partes têm legitimidade e estão bem representadas, 

inexistindo irregularidades ou questões pendentes de solução, sendo 

cabível o julgamento antecipado do feito, tendo em vista que não há 

necessidade de produção de outras provas, ex vi do art. 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o 

pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando: I - não 

houver necessidade de produção de outras provas;” 7. Da análise 

acurada de todo o processo demonstra que o pedido encontra respaldo 

na legislação em vigor (art. 1.775, do Código Civil), mormente por restar 

comprovada a legitimidade da parte requerente para o pleito e a 

necessidade de alteração do curador, uma vez que a interditada não 

reside mais com a Sr.ª Maria Gomes da Silva, impossibilitando-a de 

continuar no exercício do munus da curadoria da parte interditada. O 

requerente é irmão da curatelada, sendo ele quem lhe presta todos os 

cuidados necessários, conforme se extrai do relatório social de ID: 

9068852. 8. Ante o exposto, em conformidade com o parecer ministerial e 

atendendo a tudo mais que dos autos consta, julgo procedente o pedido 

veiculado na inicial, ex vi do art. 487, inciso I, do Código de Ritos, para 

nomear JOAQUIM GOMES DA SILVA como curador da Sr.ª JAQUELINE 

GOMES DA SILVA, em substituição à Sr.ª Maria Gomes da Silva, face à 

impossibilidade desta em continuar no exercício de tal munus. 9. Intime-se 

o curador nomeado para que, em 05 (cinco) dias, preste o compromisso a 

que alude o art. 759, do Digesto Processual Civil. 10. Oficie-se ao Titular 

do Cartório de Registro Civil competente, a fim de que promova o registro 

do presente decisum, em consonância com as disposições ínsitas dos art. 

92, da Lei n.º 6.015/73 (LRP). 11. Sem condenação em custas 

processuais, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

12. Sem condenação em honorários advocatícios, vez que incabíveis à 

espécie. 13. Notifique-se o representante do Ministério Público. 14. 

Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos, promovendo-se às 

baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1006233-14.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE SOUSA MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LAINY SOUSA WIECZOREK (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1006233-14.2017.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CURATELA aforada por LEIDE SOUSA MARQUES em face de LAINY 

SOUSA WIECZOREK (qualificadas nos autos). 2. Foi realizada a perícia 

médica (ID: 12417454) com a parte interditanda. 3. O representante do 

Ministério Público teceu seu derradeiro parecer no ID: 15376615, 

requerendo o julgamento antecipado do feito, nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código Processual Civil. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade 

e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou questões 

pendentes de solução, sendo cabível o julgamento antecipado do feito, 

tendo em vista que não há necessidade de produção de outras provas, ex 

vi do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” 6. 

Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte requerida deve 

realmente ser interditada, pois, conforme a perícia médica realizada pela 

perita nomeada por este juízo, concluiu-se que é portadora de 

enfermidade que lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e 

administração dos bens, o que só corrobora as alegações e documentos 

contidos na peça vestibular. 7. Dessarte, diante das provas colhidas, 

verifica-se que é medida necessária a decretação da interdição ora 

pleiteada. 8. Contudo, não obstante a necessidade da parte curatelada no 

caso em apreço, insta salientar às partes que se trata de uma medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias 

do caso, devendo durar o menor tempo possível, isto é, a situação de 

interdição pode ser revista a qualquer tempo se houver regressão/cura da 

enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, 

ainda, que a interdição ora decretada afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não 

alcançando os direitos da parte interditanda ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para se casar, constituir união estável, exercer os 

direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito sobre decidir o número 

de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família 

e à convivência familiar comunitária, além de exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 11. No mais, ressalto à parte 

curadora quanto às disposições criminais constantes do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, mais precisamente nos arts. 

89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, 

proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 

de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime 

é cometido: I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar 

pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de 

abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) 

anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover 

as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por 

lei ou mandado.” (grifo nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, 

qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a 

pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo 

nosso) 12. Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. 13. 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 LAINY SOUSA WIECZOREK 

(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. 14. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, LEIDE 

SOUSA MARQUES. 15. 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. 16. 

Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem condenação em custas e sem 

condenação em honorários advocatícios, vez que o feito tramita sob o 

pálio da gratuidade da justiça. 18. 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, 28 de 

setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001193-17.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MARINALVA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001193-17.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 
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DE CURATELA aforada por MARINALVA PEREIRA PINTO em face de 

ANDRESSA PEREIRA DOS SANTOS (qualificadas nos autos). 2. Foi 

realizado a perícia médica (ID: 14009656) com a parte interditanda. 3. O 

representante do Ministério Público teceu seu derradeiro parecer no ID: 

15376246, requerendo o julgamento antecipado do feito, nos termos do 

art. 355, inciso I, do Código Processual Civil. 4. Vieram-me os autos 

conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes 

têm legitimidade e estão bem representadas, inexistindo irregularidades ou 

questões pendentes de solução, sendo cabível o julgamento antecipado 

do feito, tendo em vista que não há necessidade de produção de outras 

provas, ex vi do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 355. O 

juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução 

de mérito, quando: I - não houver necessidade de produção de outras 

provas;” 6. Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte 

requerida deve realmente ser interditada, pois, conforme a perícia médica 

realizada pela perita nomeada por este juízo, concluiu-se que é portadora 

de enfermidade que lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida 

civil e administração dos bens, o que só corrobora as alegações e 

documentos contidos na peça vestibular. 7. Dessarte, diante das provas 

colhidas, verifica-se que é medida necessária a decretação da interdição 

ora pleiteada. 8. Contudo, não obstante a necessidade da parte curatelada 

no caso em apreço, insta salientar às partes que se trata de uma medida 

protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e circunstâncias 

do caso, devendo durar o menor tempo possível, isto é, a situação de 

interdição pode ser revista a qualquer tempo se houver regressão/cura da 

enfermidade que aflige a pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, 

ainda, que a interdição ora decretada afetará tão somente os atos 

relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial, não 

alcançando os direitos da parte interditanda ao próprio corpo, à 

sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao 

trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da 

pessoa, inclusive para se casar, constituir união estável, exercer os 

direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito sobre decidir o número 

de filhos e de ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e 

planejamento familiar, conservar sua fertilidade, exercer o direito à família 

e à convivência familiar comunitária, além de exercer o direito à guarda, à 

tutela, à curatela e à adoção, como adotante ou adotado, em igualdade de 

oportunidades com as demais pessoas. 11. No mais, ressalto à parte 

curadora quanto às disposições criminais constantes do Estatuto da 

Pessoa com Deficiência, Lei n.º 13.146/2015, mais precisamente nos arts. 

89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. Apropriar-se de ou desviar bens, 

proventos, pensão, benefícios, remuneração ou qualquer outro rendimento 

de pessoa com deficiência: Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, 

e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime 

é cometido: I - por tutor, curador, síndico, liquidatário, inventariante, 

testamenteiro ou depositário judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar 

pessoa com deficiência em hospitais, casas de saúde, entidades de 

abrigamento ou congêneres: Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) 

anos, e multa. Parágrafo único. Na mesma pena incorre quem não prover 

as necessidades básicas de pessoa com deficiência quando obrigado por 

lei ou mandado.” (grifo nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, 

qualquer meio eletrônico ou documento de pessoa com deficiência 

destinados ao recebimento de benefícios, proventos, pensões ou 

remuneração ou à realização de operações financeiras, com o fim de 

obter vantagem indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 

(seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a 

pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo 

nosso) 12. Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é 

medida que se impõe. 13. 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 ANDRESSA PEREIRA DOS 

SANTOS (qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer 

pessoalmente os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, 

ex vi do art. 85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e 

seguintes, do Código Civil. 14. Em consonância com o disposto no art. 

1.775, §1º, do Digesto Civil, nomeio como curadora da parte interditada a 

parte requerente, MARINALVA PEREIRA PINTO. 15. 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. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. 

Sem condenação em custas e sem condenação em honorários 

advocatícios, vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 

18. 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, 28 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ 

DOS REIS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002251-55.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR (ADVOGADO(A))

REGINALDO MENDES DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUELIZETE MARIA MENDES DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1002251-55.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE CURATELA aforada por REGINALDO MENDES DE SOUZA em face de 

SUELIZETE MARIA MENDES DE SOUZA (qualificadas nos autos). 2. Foi 

realizado o estudo social (ID: 13793473) e a perícia médica (ID: 14139320) 

com a parte interditanda. 3. O representante do Ministério Público teceu 

seu derradeiro parecer no ID: 15132727, requerendo o julgamento 

antecipado do feito, nos termos do art. 355, inciso I, do Código Processual 

Civil. 4. Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO e DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e estão bem 

representadas, inexistindo irregularidades ou questões pendentes de 

solução, sendo cabível o julgamento antecipado do feito, tendo em vista 

que não há necessidade de produção de outras provas, ex vi do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil: “Art. 355. O juiz julgará 

antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, 

quando: I - não houver necessidade de produção de outras provas;” 6. 

Pela análise minuciosa dos autos, verifica-se que a parte requerida deve 

realmente ser interditada, pois, conforme estudo social realizado pela 

equipe interdisciplinar forense e a perícia médica realizada pela perita 

nomeada por este juízo, concluiu-se que é portadora de enfermidade que 

lhe incapacita à prática dos atos negociais da vida civil e administração 

dos bens, o que só corrobora as alegações e documentos contidos na 

peça vestibular. 7. Dessarte, diante das provas colhidas, verifica-se que é 

medida necessária a decretação da interdição ora pleiteada. 8. Contudo, 

não obstante a necessidade da parte curatelada no caso em apreço, insta 

salientar às partes que se trata de uma medida protetiva extraordinária, 

proporcional às necessidades e circunstâncias do caso, devendo durar o 

menor tempo possível, isto é, a situação de interdição pode ser revista a 

qualquer tempo se houver regressão/cura da enfermidade que aflige a 

pessoa curatelada. 9. De igual modo, registre-se, ainda, que a interdição 

ora decretada afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial, não alcançando os direitos da parte 

interditanda ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, 

à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. 10. A deficiência não afeta a 

plena capacidade civil da pessoa, inclusive para se casar, constituir união 

estável, exercer os direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito 

sobre decidir o número de filhos e de ter acesso a informações 

adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar sua 

fertilidade, exercer o direito à família e à convivência familiar comunitária, 

além de exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção, como 

adotante ou adotado, em igualdade de oportunidades com as demais 

pessoas. 11. No mais, ressalto à parte curadora quanto às disposições 

criminais constantes do Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei n.º 

13.146/2015, mais precisamente nos arts. 89, 90 e 91, in litteris: “Art. 89. 

Apropriar-se de ou desviar bens, proventos, pensão, benefícios, 

remuneração ou qualquer outro rendimento de pessoa com deficiência: 

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. Parágrafo único. 

Aumenta-se a pena em 1/3 (um terço) se o crime é cometido: I - por tutor, 

curador, síndico, liquidatário, inventariante, testamenteiro ou depositário 

judicial;” (grifo nosso) “Art. 90. Abandonar pessoa com deficiência em 

hospitais, casas de saúde, entidades de abrigamento ou congêneres: 

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa. Parágrafo 

único. Na mesma pena incorre quem não prover as necessidades básicas 

de pessoa com deficiência quando obrigado por lei ou mandado.” (grifo 

nosso) “Art. 91. Reter ou utilizar cartão magnético, qualquer meio 

eletrônico ou documento de pessoa com deficiência destinados ao 

recebimento de benefícios, proventos, pensões ou remuneração ou à 
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realização de operações financeiras, com o fim de obter vantagem 

indevida para si ou para outrem: Pena - detenção, de 6 (seis) meses a 2 

(dois) anos, e multa. Parágrafo único. Aumenta-se a pena em 1/3 (um 

terço) se o crime é cometido por tutor ou curador.” (grifo nosso) 12. 

Assim, feitas estas ressalvas, a procedência do pedido é medida que se 

impõe. 13. 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 SUELIZETE MARIA MENDES DE SOUZA 

(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. 14. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curadora da parte interditada a parte requerente, 

REGINALDO MENDES DE SOUZA. 15. 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. 16. Expeça-se mandado de inscrição. 17. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 18. 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, 28 de setembro de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001593-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO MELO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA SANTOS QUEIROZ DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WANDERLEI JOSE DOS REIS

 

Processo n.º 1001593-34.2018.811.0003 Vistos etc. 1. Trata-se de AÇÃO 

DE DIVÓRCIO C.C. GUARDA E ALIMENTOS aforada por LUIZ ALBERTO 

MELO DE OLIVEIRA em face de ALESSANDRA SANTOS QUEIROZ DE 

OLIVEIRA (qualificados nos autos). 2. As partes formularam acordo, 

conforme termo de audiência de ID: 15233871. 3. O representante do 

Ministério Público opinou favoravelmente à homologação do acordo. 4. 

Vieram-me os autos conclusos. É o breve RELATÓRIO. FUNDAMENTO e 

DECIDO. 5. As partes têm legitimidade e estão bem representadas. 6. 

Tendo em vista que as partes transigiram com vistas à solução da 

demanda, homologo, por sentença, o acordo entabulado no ID: 15233871, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 7. Ante o exposto, 

atendendo a tudo mais que dos autos consta e em conformidade com o 

parecer ministerial, extingo o feito com resolução de mérito, ex vi do art. 

487, inciso III, b, do Digesto Processual Civil. 8. O cônjuge virago voltará a 

usar o nome de solteira, qual seja, ALESSANDRA SANTOS QUEIROZ. 9. 

Expeça-se o competente termo de guarda definitiva dos menores em favor 

da requerida. 10. Sem condenação em custas e sem condenação em 

honorários advocatícios, eis que o feito tramita sob o pálio da gratuidade 

da justiça. 11. Notifique-se o representante do Ministério Público. 12. 

Tendo em vista que as partes renunciaram ao prazo recursal, a presente 

transita em julgado com sua publicação, assim, arquivem os autos, 

procedendo-se às baixas de estilo e anotações de praxe. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Rondonópolis/MT, 28 de setembro de 

2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS Juiz de Direito

Edital Intimação

AUTOS 1003744-38.2016.8.11.0003. O Doutor Wanderlei José dos Reis, 

Juiz de Direito da 1ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de 

Rondonópolis, Estado de Mato Grosso. Faz Saber a todos quantos o 

presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que se processou por 

este Juízo e Cartório Cível, os Autos de Interdição do processo acima 

especificado, que Alessandra Senhora dos Santos move contra Janete 

dos Santos, sendo decretada a interdição deste conforme se vê da 

sentença seguinte: "12. Ante o exposto e atendendo a tudo mais que dos 

autos consta, em conformidade com o parecer ministerial, julgo procedente 

o pedido inicial, em conformidade com o art. 487, inciso I, do Codex 

Processual Civil, para decretar a interdição de JANETE DOS SANTOS 

(qualificada nos autos), declarando-a incapaz de exercer pessoalmente 

os atos relativos a direito patrimonial e negocial da vida civil, ex vi do art. 

85 e seguintes, da Lei n.º 13.146/15 c.c. art. 1.767 e seguintes, do Código 

Civil. 13. Em consonância com o disposto no art. 1.775, §1º, do Digesto 

Civil, nomeio como curador da parte interditada a parte requerente, Sra. 

ALESSANDRA SENHORA DOS SANTOS. 14. Em atenção ao disposto no 

art. 755, §3º, Lei Instrumental, c.c. art. 9º, inciso III, do Diploma Civil, 

inscreva-se o presente decisum no Registro Civil competente e 

publique-se na imprensa local e no órgão oficial, por 03 (três) vezes, com 

intervalo de 10 (dez) dias. 15. Expeça-se mandado de inscrição. 16. Sem 

condenação em custas e sem condenação em honorários advocatícios, 

vez que o feito tramita sob o pálio da gratuidade da justiça. 17. Decorrido o 

prazo, arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas de estilo e 

anotações de praxe. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Rondonópolis/MT, 07 de maio de 2018. WANDERLEI JOSÉ DOS REIS. Juiz 

de Direito.". Eu, J.B.B.S., digitei.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1001314-45.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MILENE DOS REIS MAIA (ADVOGADO(A))

INGRED MAIARA DA SILVA MOURA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DOS SANTOS MOURA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DA ADVOGADA, PARA COMPARECER NA SECRETARIA DA 

SEGUNDA VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DESTA COMARCA, NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA RETIRAR O ALVARÁ EXPEDIDO.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000172-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JOSEFA BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GILBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

 

Processo 1000172.06.2018.8.11.0003 - PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter Paulo Gilberto 

dos Santos à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por Lílian Joseja Batista Alves, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela de Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 28 de setembro de 

2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000172-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JOSEFA BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GILBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

 

Processo 1000172.06.2018.8.11.0003 - PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 457 de 620



EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter Paulo Gilberto 

dos Santos à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por Lílian Joseja Batista Alves, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela de Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 28 de setembro de 

2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000172-06.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

LILIAN JOSEFA BATISTA ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GILBERTO DOS SANTOS (REQUERIDO)

SAMIR BADRA DIB (ADVOGADO(A))

 

Processo 1000172.06.2018.8.11.0003 - PJE. FINALIDADE: INTIMAÇÃO de 

EVENTUAIS TERCEIROS E INTERESSADOS, dos termos da r. sentença 

proferida nos autos e a seguir transcrita. SENTENÇA: Vistos, (...) Posto 

isso, com fundamento no art. 487, I, e art. 754 do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de submeter Paulo Gilberto 

dos Santos à curatela restrita a aspectos patrimoniais, negociais e 

previdenciários, a ser exercida por Lílian Joseja Batista Alves, a quem 

competirá prestar contas anualmente dos atos de sua gestão, ficando 

advertida de que necessitará de prévia autorização judicial para que 

contraia obrigações em nome do interditando. A interdição abrange a 

prática de atos de disposição patrimonial, demandar ou ser demandado em 

juízo, emprestar, transigir, dar quitação, alienar, hipotecar e praticar atos 

de administração de seu patrimônio. Em obediência ao disposto no artigo 

755, §3º do Código de Processo Civil e no artigo 9º, III, do Código Civil, 

inscreva-se a presente no Registro Civil e publique-se na imprensa local e 

no órgão Oficial, 3 vezes, com intervalo de 10 dias. Independente do 

trânsito em julgado expeça-se o competente mandado de registro da 

sentença de interdição para Cartório de Registro Civil competente, para 

ser registrada e averbada a sentença junto à certidão de nascimento da 

requerida. Sem custas e honorários, ante a gratuidade da justiça. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se com as devidas baixas. Publique-se. 

Intimem-se. Notifique-se. Cumpra-se. Eu, Elisângela de Almeida Salomão 

Lima, Auxiliar Judiciário, digitei. Rondonópolis - MT, 28 de setembro de 

2018. Hélio Avelino dos Santos. Gestor Judiciário. roo.2familia@tjmt.jus.br.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 815093 Nr: 1251-08.2016.811.0003

 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: IPB, PEAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONEY DE ALMEIDA SOUZA 

(ATUALIZADO) - OAB:OAB/MT 17.583

 Certifico que, não foi expedido mandado de intimação para a(s) parte(s) 

REQUERENTE E REQUERIDO comparecer(em) a audiência de INSTRUÇÃO 

E JULGAMENTO para a data de 22 de novembro de 2018, às 14h30min, em 

razão da mesma ter advogado constituído os quais foram intimados via 

DJE 10330, publicado no dia 04/09/2018. Certifico ainda que a intimação 

das testemunhas se dará nos termos do art. 455, § 1º, do NCPC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 50378 Nr: 4497-13.1996.811.0003

 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: ROSALINA BRUNO MEDEIROS, MARCILIO BRUNO 

MEDEIROS, MARCIA CRISTINA MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ANTONIO ANGELO MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSILAYNE FIGUEIREDO 

CAMPOS - OAB:6540/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:15 (quinze) dias

Nome do intimando:Autor(a): Marcia Cristina Medeiros, Cpf: 62777653100, 

Rg: 1045625-2 SJ MT Filiação: Antonio Angelo Medeiros e Rosalina Bruno 

Medeiros, data de nascimento: 12/05/1977, brasileiro(a), natural de 

Rondonópolis-MT, solteiro(a), cabeleireira, Endereço: Rua Castelo Branco, 

S/n, Cidade: São José do Povo-MT

Autor(a): Marcilio Bruno Medeiros, Cpf: 96934239172, Rg: 13994638-0 

SSP MT Filiação: Antonio Angelo Medeiros e Rosalina Bruno Medeiros, 

data de nascimento: 08/04/1981, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

solteiro(a), pecuarista, Endereço: Rua Castelo Branco, 886, Cidade: São 

Jose do Povo-MT

Providência a ser adotada pela parte:DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO, BEM COMO MANIFESTAR A TEOR DA DECISÃO 

DE FLS. 86 E 112 COM SEU EFETIVO CUMPRIMENTO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cláudia Beatriz Schmidt

 Cod. Proc.: 435718 Nr: 4386-38.2010.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CFW

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:MT/4735, JOAO ROBERTO ZILIANI - OAB:OAB/MT644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABRICIO MIGUEL CORREA 

-PROCURADOR GERAL - OAB:MT/9762 - A, FRANCIANE RAMOS 

MOREIRA - OAB:18.006

 Edital - Intimação - Extinção do Processo ME122

Prazo para andamento do processo:20 (VINTE)

Nome do intimando:Exequente: Carley Fernando Welter, Cpf: 

85542164900, Rg: 13/R 2.452.207 SSP SC Filiação: , brasileiro(a), 

separado(a) judicialmente, Endereço: Rua A ,46 ,N°894, Bairro: Sagrada 

Família, Cidade: Rondonopolis/mt-MT

Providência a ser adotada pela parte:PROCEDER AO REGULAR 

ANDAMENTO DO FEITO, PRATICANDO OS ATOS QUE LHE COMPETIR, 

SOB PENA DE EXTINÇÃO

Portaria desig. escrivão assinar:

Nome e cargo do digitador:LYCIA DE SOUZA APOLINÁRIO, ESTAGIÁRIA, 

MATRÍCULA N° 33057

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003763-73.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. S. F. (REQUERENTE)

C. F. B. V. (ADVOGADO(A))

A. V. (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

E. D. M. G. (REQUERIDO)

P. G. D. J. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

 

INTIMAR PATRONOS DA PARTE REQUERENTE, DR. CAIO FELLIPE 

BATISTA VILAMAIOR E DR. ANATALICIO VILAMAIOR, PARA QUERENDO 

APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001900-82.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

RONDONÓPOLIS DISTRIBUIDOR CÁLCULO DE CUSTAS PJE 

1001900-82.2018.8.11.0003 MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS. BANCO 

ITAUCARD S/A. Valor da CDA Atualizada: R$ 6.451,18 Custas 

Processuais 413,40 Taxa Judiciaria 136,23 Funajuris 549,63 Rondonópolis, 

01/08/2018 Edilma Braga CONTADORA PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE 

MATO GROSSO COMARCA DE RONDONÓPOLIS DISTRIBUIDOR CÁLCULO 

DE CUSTAS PJE 1001900-82.2018.8.11.0003 MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS. BANCO ITAUCARD S/A. Valor da CDA Atualizada: R$ 

6.451,18 CONTAGEM DE CUSTAS (45) 14,81 Distribuidor 14,81 

Rondonópolis, 01/08/2018 Edilma Braga CONTADORA

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 440013 Nr: 8680-36.2010.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JOSE GOMES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LETÍCIA SILVA DE LIMA 

SUZANA - OAB:MT/11.709 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENJAMIN VIEIRA CÉLIO 

FILHO - OAB:OAB/MT 3700

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) LETÍCIA SILVA DE 

LIMA SUZANA, para devolução dos autos nº 8680-36.2010.811.0003, 

Protocolo 440013, 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.: 824144 Nr: 4312-71.2016.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: CLINICA RADIOLOGICA OSVALDO CRUZ S/C LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVILSON JOSE GUIMARÃES - 

OAB:MT/6.534, IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES - OAB:23583/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ARRUDA E SÁ 

LYTTON - OAB:PROCURADOR, PROCURADOR-GERAL DO MUNICÍPIO 

DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:

 VISTO

Intime-se a credora IDELVANDA RODRIGUES DE MORAES para, no prazo 

de 15 (quinze)dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 54/56.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 717265 Nr: 12687-03.2012.811.0003

 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: EDILSON MARCOLINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE 

MATO GROSSO - DETRAN/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDINEIA DELFINO LIRA FALCO - 

OAB:14.726/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA AMARAL VILELA - 

OAB:9303/MT, ROGERIO BORGES CARDOSO - OAB:18305/O

 Visto.

 1. Converto o processo de conhecimento em execução de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

cumprimento de sentença (artigo 348 da CNGC – Foro Judicial).

2. Nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil, INTIME-SE o 

executado, POR MEIO DE CARGA, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) 

dias e nos próprios autos, impugnar a execuçãos, nos termos do artigo 

535 do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 764533 Nr: 15572-19.2014.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO BORGES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DO MUNICIPIO DE 

RONDONOPOLIS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TALES PASSOS DE ALMEIDA - 

OAB:12517/MT

 PROCESSO Nº: 764533

VISTO.

 Trata-se de ação de execução fiscal em que a FAZENDA PÚBLICA 

MUNICIPAL move em face de BENEDITO BORGES DE ALEMIDA.

 A exequente requereu a extinção do feito, nos termos artigo 924, inciso II 

do CPC.

 É o relatório.

Decido.

A exequente informou o pagamento da obrigação e requereu a extinção 

do feito.

Como se sabe, a quitação da obrigação permite a extinção da execução. É 

o que prevê o artigo 924, II do CPC:

Art. 924. Extingue-se a execução quando:

(...)

II - a obrigação for satisfeita;

ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924 inciso II do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Central de 

Arrecadação e Arquivamento desta Comarca para as providências 

necessárias.

 P. R. I. C.

Rondonópolis, 27 de setembro de 2018

 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS

 Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 726341 Nr: 7276-42.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: IZABEL CHINELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANANDA PRISCILA MORAL 

ALVES CABRAL - OAB:OAB/MT 18446, ANDERSON PABLO FERREIRA 

DE CAMARGO - OAB:15222, CELIA DE LIMA MAGGI SCHEFFER - 

OAB:OAB/MT14728, HADAN FELIPE PORFÍRIO - OAB:13.715/MT, 

HADAN FELIPE PORFÍRIO - OAB:OAB/13715, SAMER CLEMENTE - 

OAB:6.269

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885

 VISTO.

A parte autora requereu o levantamento do valor depositado, por meio de 

alvará judicial em nome do advogado Dr. Anderson Pablo F. de Camargo 

(fls. 233).

Analisando os autos, verifica-se que a autora outorgou poderes aos 

advogados SAMER CLEMENTE e GILMAR DIAS (fls. 15); SAMER 

CLEMENTE substabeleceu à Dr.ª CÉLIA DE LIMA MAGGI (fls. 107); 

ANANDA PRISCILA MORAL ALVES CABRAL substabeleceu ao advogado 

HADAN F. PORFÍRIO (fls. 167), e este substabeleceu ao Dr. ANDERSON 

PABLO FERREIRA DE CAMARGO (fls. 222).

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 459 de 620



 Como se vê, em nenhum momento a advogada Ananda Priscila Moral 

Alves Cabral recebeu poderes para representar a requerente, razão pela 

qual não poderia ter substabelecido ao advogado HADAN F. PORFÍRIO.

Por esta razão, para evitar futura alegação de nulidade quanto ao 

beneficiário dos honorários advocatícios sucumbenciais, cancele-se o 

alvará expedido e intimem-se todos os advogados SAMER CLEMENTE, 

CÉLIA DE LIMA MAGGI, ANANDA PRISCILA MORAL ALVES CABRAL, 

HADAN F. PORFÍRIO e ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO, para, 

no prazo de 10 (dias), informarem quem tem legitimidade para receber os 

honorários advocatícios sucumbenciais.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 293335 Nr: 7852-21.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA HELENA VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIELLE DE MATOS 

SOARES - OAB:OAB/MT9920

 VISTO

Intime-se o advogado subscritor da petição de fls. 103 para, no prazo de 

10 (dez) dias, manifestar-se sobre a petição de fls. 117/120.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 820277 Nr: 3078-54.2016.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLORINHA BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE SÃO JOSE DO POVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA MANCOSO 

BAPTISTA - OAB:3.560-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSSILENE BITENCOURT I. 

BARBOSA - OAB:/MT 5.183

 “Com base nos documentos apresentados pelo Município (acima 

mencionados), 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 de eventual perda salarial 

apurada no laudo pericial?” Apresentados os documentos, intime-se o 

perito para dar início aos trabalhos, encaminhando-se os quesitos 

apresentados pelo Juízo e pelas partes, cientificando-o de que deverá 

informar nos autos a data de início da perícia, a fim de que as partes 

possam ser intimadas, nos termos do artigo 474 do CPC. O Sr. Perito terá o 

prazo de 30 (trinta) dias para a confecção do Laudo Pericial, respondendo 

aos quesitos acostados aos autos. Decorrido o prazo para pagamento 

dos honorários periciais sem manifestação ou depósito do requerido, 

devidamente entregue o laudo pericial e prestados todos os 

esclarecimentos necessários, expeça-se certidão de crédito no valor de 

R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), em favor da empresa FORENSE 

LAB PERÍCIAS & CONSULTORIA, para cobrança da verba honorária na via 

própria.Converto o processo de conhecimento em liquidação de sentença. 

Proceda-se a Sr.ª Gestora a imediata conversão do tipo do processo para 

liquidação de sentença.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 27 de 

setembro de 2018 FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 899425 Nr: 5141-81.2018.811.0003

 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: MARLENE RODRIGUES CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO GONÇALVES AMORIM 

- OAB:23317/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 703841 Nr: 11818-74.2011.811.0003

 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: SWISS RE CORPORATE SOLUTIONS BRASIL SEGUROS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTES DO OESTE LTDA, ESTADO DE 

MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - 

OAB:11660/MT, LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - OAB:MT/8194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLOVIS HENRIQUE 

FLORENCIO DE LIMA - OAB:OAB/MT14266-B, PROCURADOR - GERAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, RONALDO PEDRO SZEZUPIOR 

DOS SANTOS - OAB:PROCURADOR

 VISTO

Apure-se o valor das custas finais.

Após, intime-se a parte vencida para recolher as custas, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de não ser homologado o acordo de fls. 271/272.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 720718 Nr: 1762-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO EDUARDO XAVIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 90/91.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 722366 Nr: 3378-21.2013.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MICROMASTER INFORMÁTICA LTDA, 

FERNANDO DOETH, JOSÉ DOETH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - 

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA DA 

SILVA FERRARI - OAB:9697/O, LEIDAMAR CANDIDA SILVA FERRARI - 

OAB:MT/9697, leonardo machado almeida - OAB:150420, MILENA 

LUCAS BERNARDI - OAB:OAB/MT16.920B, RAUL ASTUTTI DELGADO - 

OAB:6682-B/MT, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682/B

 VISTO

Intime-se o exequente para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se 

sobre a petição de fls. 111/136.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 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
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 Intimar o patrono da parte requerente, advº FLÁVIO MARTINEZ FRANÇA, 

OAB/MT 29.997 / RS para apresentar dados bancários do Executado para 

expedição de alvará.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 712192 Nr: 7245-56.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LUCENI DA SILVA FREITAS LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANEAR - SERVIÇO DE SANEAMENTO 

AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAUSTRIA DE OLIVEIRA MENDES 

- OAB:15267-A/MT, EMELIN MIRELA RODRIGUES DE OLIVEIRA - 

OAB:12535-B/MT, WILSON MOLINA PORTO - OAB:OAB/M12790-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, por meio do advogado Wilson Molina Porto 

OAB/MT 12.790-A, para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, 

informando dados bancários e CPF do advogado e da parte para 

expedição de alvará judicial.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 413165 Nr: 8996-20.2008.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEVAIR PEREIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAYTON MARCUS MEIRA 

NUNES - OAB:OAB/MT 5957

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Exequente, representada pelo advogado Glayton 

Marcus M. Nunes OAB/MT 5957 para apresentar dados bancários e CPF 

para fins de expedição de alvará.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Rogério Barros

 Cod. Proc.: 297181 Nr: 12030-13.2002.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVIC MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, 

MIGUEL FAZZINI SOLANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEIDAMAR CANDIDA SILVA 

FERRARI - OAB:MT/9697, RAUL ASTUTTI DELGADO - OAB:6682-B/MT

 VISTO

Intime-se a executada MARIA LUCIA SCALLI DE SOLANI para, no prazo de 

10 (dez) dias, juntar aos autos o comprovante do pagamento da 17ª 

parcela refente à CPM, visando comprovar a data em que reiniciou a 

contagem do prazo prescricional.

Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002944-39.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA ALVES (ADVOGADO(A))

TITO NUNES DE OLIVEIRA (IMPETRANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Chefe da 2ª CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS/MT DETRAN (IMPETRADO)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1002944-39.2018.811.0003 VISTO. TITO NUNES DE 

OLIVEIRA propôs mandado de segurança em face do DIRETOR DA 2ª 

CIRETRAN DE RONDONÓPOLIS, aduzindo, em síntese, que houve violação 

de direito líquido e certo do impetrante, já que referida autoridade praticou 

ato ilegal ao negar a liberação da sua motocicleta apreendida. O impetrante 

relatou que é proprietário de uma motocicleta de placa KAF3291, marca 

HONDA/CG 150 TITAN, ano 2006/2007, renavam 00907937861, e que, no 

dia 26/03/2018, o condutor RAFAEL MOTTA DE FARIAS conduzia a 

referida motocicleta, quando foi abordado em uma blitz e ao apresentar os 

documentos, a autoridade policial verificou que o licenciamento estava 

vencido, razão pela qual o veículo foi apreendido. Alegou que regularizou 

os débitos junto aos órgãos competentes e, em 11/04/2018, se dirigiu ao 

pátio Rondon para reaver o veículo, porém, mesmo apresentando todos os 

comprovantes de pagamento, inclusive da dívida ativa quitada em 

30/11/2017, foi informado de que estes pagamentos não aparecem no 

sistema por ter sido emitida uma guia com R$ 0,12 (doze centavos) a maior 

de diferença e, portanto, não foi realizada a liberação da motocicleta que 

continua apreendida e gerando débitos indevidos pela estadia no pátio. 

Assim, requereu a concessão de liminar, para que seja liberada 

imediatamente a motocicleta do pátio onde se encontra retida, já que foi 

regularizada a situação que deu origem à sua apreensão, bem como seja 

determinada a cobrança das diárias do pátio somente de 26/03/2018 até 

11/04/2018, quando o impetrante realizou todo o pagamento dos débitos 

existentes sobre o bem. A liminar foi concedida em parte para o fim de 

determinar que a autoridade impetrada não condicione o licenciamento e a 

liberação da motocicleta do impetrante a baixa do IPVA inscrito em dívida 

ativa, já que a CDA nº 201790068 comprova que já houve o pagamento de 

tal débito; no entanto, na decisão constou que o impetrante deverá efetuar 

a quitação do IPVA de 2018 e eventual multa existente, para fins de 

licenciamento e liberação do veículo (fls. 25/28 do PDF). O impetrante 

comprovou o pagamento do IPVA/2018 e informou que, mesmo assim, não 

conseguiu retirar o veículo, haja vista que o Pátio Rondon exige o 

documento atualizado da motocicleta, cuja emissão está sendo negada 

pelo DETRAN em razão de constar no sistema o registro de carimbo de 

dívida ativa do IPVA/2015, devidamente quitado (fls. 32/34 do PDF). A 

autoridade apontada como coatora foi devidamente notificada e alegou 

ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o DETRAN/MT não é a 

entidade arrecadadora do IPVA, mas sim a Secretária de Fazenda do 

Estado de Mato Grosso/SEFAZ. Aduziu a inviabilidade da via eleita, já que 

o mandado de segurança não serve para discutir débito inscrito em dívida 

ativa. Afirmou, ainda, que o presente Mandado de Segurança não atende 

ao disposto na Lei 12.016/2009, porquanto não instruído com a prova 

pré-constituída da arbitrariedade do ato tido como ilegal (fls. 51/57 do 

PDF). O representante do Ministério Público manifestou pela procedência 

do pedido para que o órgão estadual libere o veículo do pátio e, por 

conseguinte, emita o licenciamento anual do veículo do impetrante (fls. 

65/67 do PDF). É o relatório. Decido. LEGITIMIDADE PASSIVA DO CHEFE 

DO DETRAN/CIRETRAN. O Detran/Ciretran é o órgão responsável pelo 

licenciamento ou pela negativa dele, inclusive, pela emissão do CRLV e 

recolhimento dos tributos necessários à concessão deste licenciamento. 

Ainda que a fiscalização e cobrança do IPVA seja de responsabilidade da 

Secretaria da Fazenda, se houve equívoco quanto à exigência de 

recolhimento deste tributo, deve o DETRAN figurar no polo passivo da 

demanda, até porque, a causa de pedir expressa na inicial consistente na 

inexistência de débito referente ao IPVA a justificar a recusa da emissão 

do CRLV pelo DETRAN e a liberação do veículo. Como se vê, o impetrante 

não pretende discutir a constituição do crédito tributário como alega o 

impetrado, e sim, providenciar o licenciamento e liberação de seu veículo, 

sob a alegação de que cumpriu com todas as obrigações exigidas pela 

Lei. Por essa razão, entendo que o gestor do DETRAN/CIRETRAN é parte 

legítima para responder a presente ação. MÉRITO. O impetrado alega que o 

mandado de segurança não é a via adequada para proteger o suposto 

direito do impetrante, ante a necessidade de dilação probatória para o 

deslinde da causa. Entretanto, não lhe assiste razão. Como se sabe, a 

demonstração do direito líquido e certo, em sede de mandado de 

segurança, demanda prova pré-constituída, cujos fundamentos fáticos 

devem estar cabalmente comprovados por prova documental no intuito de 

afastar qualquer dúvida quanto ao mesmo. No caso concreto, é 

incontestável a existência de direito líquido e certo do impetrante, diante da 

inexistência de dúvida quanto à situação de fato, que foi devidamente 

provada através dos documentos acostados nos autos. De acordo com a 

petição inicial, o impetrado se nega a liberar a motocicleta do impetrante, 

sob o argumento de que o pagamento referente ao IPVA que se encontra 

em dívida ativa não aparece no sistema, por ter sido emitida uma guia com 

R$ 0,12 (doze centavos) a maior de diferença. Da análise dos documentos 

encartados aos autos, verifica-se que o impetrante comprovou o 

pagamento do débito relativo à CDA nº 201790068 (IPVA/2015 em dívida 

ativa) (p. 16/24 do PDF). As guias de pagamento da CDA nº 201790068, 

no valor de R$ 359,53, do FUNJUS, no importe de R$ 35,95, e a certidão de 

dívida ativa nº 201790068 com valor de R$ -0,12 confirmam a alegação do 
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impetrante (fls. 17/22 do PDF). Tais documentos atestam que o IPVA/2015, 

inscrito em dívida ativa foi quitado e que existe um crédito de doze 

centavos em favor do autor, de modo que a pendência do registro desse 

imposto no sistema não pode ser óbice ao licenciamento e liberação da 

motocicleta do impetrante. Aliás, como bem ressaltou o Promotor de 

Justiça em sua manifestação o licenciamento nos anos posteriores é 

prova irrefutável de que efetivamente pagou o IPVA 2015, pois nem 

mesmo obteria o licenciamento dos anos 2016 e seguintes, se aquele 

débito ainda estivesse em aberto. Logo, restou claramente comprovado 

que o impetrante cumpriu com suas obrigações, comprovando nos autos 

que quitou todas as dívidas do veículo que constavam em aberto, não 

podendo ser prejudicado por um erro do sistema do DETRAN (fls. 67 do 

PDF). Acrescento que a baixa de pendências no sistema deve ser 

solucionada administrativamente, por meio de comunicação entre o Órgão 

de Trânsito e a Secretaria da Fazenda, não podendo ser imputada ao 

particular que já cumpriu com suas obrigações. De igual forma, o 

impetrante comprovou que pagou o Seguro DPVAT 2018, Licenciamento 

Anual até o ano de 2018 (fls. 15/16 do PDF) e IPVA/2018 (fls. 39/40), não 

subsistindo mais os motivos que levaram à apreensão da motocicleta em 

26/03/2018 (fls. 13 do PDF). Portanto, por todos os ângulos que se analise 

a questão, não se verifica nenhum débito em relação ao veículo do 

impetrante em aberto que impeça a autoridade impetrada de emitir o 

certificado de registro e propriedade do veículo. Quanto às diárias devidas 

pelo depósito da motocicleta, declaro que estas se limitam ao período em 

que o veículo permaneceu regularmente depositado no pátio, ou seja, de 

26/03/2018 (apreensão) até 30/05/2018 (pagamento do IPVA/2018), 

quando efetivamente passou a ter direito de reaver o bem apreendido pela 

autoridade policial. Com essas considerações, confirmo a liminar e JULGO 

PROCEDENTES os pedidos de segurança contido na inicial, para o fim de 

determinar que à Autoridade Coatora proceda à emissão do certificado de 

registro e propriedade do veículo – CRLV do impetrante e, 

consequentemente, a liberação da motocicleta, limitando-se a cobrança 

das diárias pelo depósito da motocicleta ao período de 26/03/2018 

(apreensão) até 30/05/2018 (pagamento do IPVA/2018). Sem custas (art. 

10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso) e honorários 

advocatícios (artigo 25 da Lei nº 12.016/2009). Sentença sujeita a 

reexame necessário (art. 14, § 1º da Lei n.º 12.016/2009), de modo que, 

decorrido o prazo para recurso voluntário e não havendo, certifiquem-se e 

remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

com os cumprimentos deste juízo. Dê-se ciência à autoridade coatora, na 

forma da lei. P. R. I. C. Rondonópolis, 28 de setembro de 2018. FRANCISCO 

ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006951-11.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LUZ BORGES LEAL OAB - 098.758.258-59 (PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIANNE ALMEIDA DE SOUZA ARAUJO (ADVOGADO(A))

INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO SUSTENTAVEL, SOCIAL 

E CULTURAL - IDESSC (RÉU)

Magistrado(s):

FRANCISCO ROGERIO BARROS

 

PROCESSO Nº 1006951-11.2017.8.11.0003 VISTO. O MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS ajuizou ação de revogação com reversão de domínio de 

bem público em face da ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO DE RONDONÓPOLIS – BANCO DA GENTE, visando à 

revogação da doação da área, com 2.860,00 m², caracterizada como 

quadra 49, lotes 01 e 02, localizada no loteamento no centro A, com os 

limites e confrontações das matrículas 66.362 e 1.638, do Cartório de 

Registro de Imóveis local, com a reversão do bem ao domínio público. 

Consta na petição inicial que a mencionada área da reserva municipal foi 

doada à parte ré, mediante autorização da Lei nº 4.298, de 07 de julho de 

2004, com a finalidade de construção da sede própria da ASSOCIAÇÃO 

DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE RONDONÓPOLIS – BANCO DA 

GENTE (artigo 2º), dispondo a Lei que o descumprimento do objeto 

implicará na revogação automática do ato de doação e consequente 

reversão do imóvel ao patrimônio do Município (parágrafo 1º). Citou, 

também, o parágrafo 2º, do artigo 2º da referida norma, o qual disciplina 

que “a referida doação se condicionara, conforme Estatuto Social da 

Instituição, art. 20, §2º, na finalidade precípua do Banco da Gente, sujeito 

a veto em caso de alteração sem anuência da Prefeitura Municipal, as 

citadas áreas não poderão ser alienadas num período de 10 anos”. Alegou 

que, decorridos mais de dez anos da Lei autorizadora de doação, as 

obras da Requerida não foram sequer iniciadas, encontrando-se o imóvel 

em estado de mais absoluto abandono e necessitando o município reavê-lo 

para atribuir-lhe finalidade que atenda toda a comunidade. Finalizou a 

petição inicial dizendo que a Associação de Desenvolvimento Econômico 

de Rondonópolis - Banco da Gente descumpriu com os citados artigos 

acima mencionados e seus parágrafos, no momento em que começou a 

auferir lucros, sendo vedada por lei qualquer outra destinação. O Instituto 

de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Social e Cultural – IDESSC – 

BANCO DA GENTE contestou a ação esclarecendo que a doação da área 

registrada sobre as matriculas nº 66.632 e nº. 1638 destinou-se a 

instalação e implantação do Programa de Microcrédito e não a construção 

da sede própria do réu como alega o autor, sendo cumprida à condição 

imposta na Lei Municipal nº 4.298/2004, uma vez que o Banco da Gente 

encontra-se instalado e em pleno funcionamento na área doada pelo 

Município (imagem anexada). Sustentou que desde a sua criação vem 

desenvolvendo e desempenhado as suas atividades em consonância e 

obediência ao objeto social estabelecido em seu estatuto social. Fomentou 

o microcrédito no Município de Rondonópolis e região, com a quantia de R$ 

2.097.611,96 (dois milhões, noventa e sete mil, seiscentos e onze reais e 

noventa e seis centavos), apresentou 1.127 propostas de créditos, sendo 

destas, 905 operações liberadas, com o valor médio de R$ 2.455,11 (dois 

mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e onze centavos). Asseverou 

que até o ano de 2013 era mantido pelo Município de Rondonópolis e este 

sempre esteve ciente e concordava com as atividades e funções 

desempenhadas pelo réu. A partir de 2014, após ser classificado como 

OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público), título 

fornecido pelo Ministério da Justiça do Brasil, as despesas do instituto e 

as linhas de créditos disponibilizadas aos microempreendedores são 

custeadas somente com os aluguéis dos boxes (loja) instalados no 

Shopping Popular e os juros oriundos dos empréstimos e financiamentos 

em execução. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos formulados 

na inicial, tendo em vista que não houve nenhuma das imposições 

previstas na lei nº 4.298/2004 (fls. 46/57 do PDF). Intimado, o Município de 

Rondonópolis não manifestou sobre a contestação (certidão de fls. 99 do 

PDF). Intimadas as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, o requerido informou que não vislumbra a necessidade de 

produção de quaisquer provas, além daquelas já realizadas fls. 101/102 

do PDF. O autor, de igual forma, disse que não pretende produzir provas 

(fls. 103 do PDF). É o relatório. Decido. O feito comporta julgamento no 

estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostram suficientes para o seu deslinde. O Município de 

Rondonópolis pretende revogar a doação da área de 2.860,00 mts2, 

caracterizada como quadra 49, lotes 01 e 02, localizada no loteamento no 

centro A (matrículas 66.362 e 1.638), revertendo o bem ao domínio da 

administração. A pretensão reintegratória do Município está fundamentada 

na alegação de descumprimento da Lei nº 4.298, de 07 de julho de 2004, 

por abandono do imóvel e desvio finalidade para a qual foi destinada a 

doação. Da análise do conjunto probatório existente nos autos não ficou 

demonstrado, em nenhum momento, o descumprimento das exigências 

impostas na Lei Municipal que autorizou a doação. Com efeito, dispõe a Lei 

nº 4.298/2004 que: “Art. 2º as áreas objeto desta doação destinar-se-ão a 

instalação e implantação do programa de Microcrédito, vedada qualquer 

outra destinação, a contar da vigência da Lei. 1º- O descumprimento ao 

disposto no artigo anterior implicará na revogação automática do ato de 

doação e consequente reversão do imóvel doado ao Patrimônio do 

Município, sem qualquer indenização ao infrator. 2º - A referida doação se 

condicionará, conforme Estatuto Social da Instituição, art. 20, §2º, na 

finalidade precípua do Banco da Gente, sujeito a veto em caso de 

alteração sem anuência da Prefeitura Municipal, as citadas áreas não 

poderão ser alienadas num período de 10 anos” De acordo com a referida 

lei, a finalidade da doação era a instalação e implantação do programa de 

Microcrédito na área em questão (lote 01 e 02 no loteamento no centro A). 

Nesse contexto, o autor não comprovou que houve o desvio de finalidade 

quanto a implementação do Programa de Microcrédito e, sequer, apontou 

com clareza de que forma o Instituto estaria auferindo lucros de forma 

indevida. O autor fundamentou sua pretensão apenas nas alegações da 
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inicial, sem qualquer conteúdo probatório, já que os únicos documentos 

que anexou aos autos foram às cópias das matrículas 66.362 e 1.638, em 

cumprimento ao despacho de fls. 21 do PDF. Ressalto que o Município de 

Rondonópolis foi intimado para manifestar sobre a contestação e 

documentos que a acompanham, dentre eles, os resultado de 

financiamentos realizados, todavia, o autor manteve-se inerte. De igual 

forma, na fase de instrução probatória, o autor informou que não deseja 

produzir provas. Por outro lado, o requerido juntou documentação 

suficiente para demonstrar que o desiderato da norma foi alcançado, haja 

vista que a área em questão está sendo explorada com a atividade 

comercial (lojas existentes no espaço denominado Shopping Popular) e 

para a instalação do próprio Instituto de Desenvolvimento Econômico 

Sustentável, Social e Cultural – IDESSC – BANCO DA GENTE (imagem de 

fls. 75/78 do PDF). Portanto, implementado na área o programa de 

Microcrédito, não havendo, ainda, prova de ofensa às condições da Lei de 

doação ou prejuízo aos cofres públicos, não há que se falar em reversão 

dos imóveis ao poder público. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. 

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. PROVA 

DESNECESSÁRIA. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. DOAÇÃO ONEROSA DE 

BEM IMÓVEL. ENCARGO. DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. 

REVERSÃO NÃO CABIDA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Consoante o 

artigo 130 do CPC/73, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, 

determinar a produção das provas necessárias ao esclarecimento da 

controvérsia, e indeferir as tidas como inócuas ou irrelevantes ao 

desfecho da lide. 2. Prescreve em 10 (dez) anos a pretensão à revogação 

de doação onerosa. 3. Não comprovado o descumprido de encargo 

previsto na Escritura Pública de Doação, deve ser julgado improcedente o 

pedido formulado pela Administração Pública de reversão do bem. (TJMG; 

APCV 1.0011.08.020634-2/002; Rel. Des. Afrânio Vilela; Julg. 08/11/2016; 

DJEMG 18/11/2016)” “CIVIL - REVOGAÇÃO E REVERSÃO DE IMÓVEL - 

DOAÇÃO COM ENCARGO POR ESCRITURA PÚBLICA - LEI MUNICIPAL N. 

973/93 - TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL. Não demonstrado que o donatário 

descumpriu as cláusulas impostas em doação onerosa, descabe a 

revogação do negócio jurídico, bem como a reversão do bem ao patrimônio 

público. (TJSC - Apelação Cível: AC 293965 SC 2003.029396-5, Relator: 

Luiz Cézar Medeiros, data: 22/8/2006). Ausente, no caso em tela, 

demonstração de inexecução de encargo pelo Instituto réu, motivo pelo 

qual deve ser julgado improcedente o pedido de revogação da doação 

feita. Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nesta 

ação pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS em face de INSTITUTO DE 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO SUSTENTÁVEL, SOCIAL E CULTURAL – 

IDESSC – BANCO DA GENTE, o que faço para julgar extinto o processo 

com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Oficie-se ao Cartório do 1º Tabelionato e Registro de 

Imóveis para proceder à baixa na averbação nº 13/1.638 existente na 

matricula n°1.638 imposta em razão do procedimento de suscitação de 

dúvida, que tramita na Diretoria deste Fórum (código: 821415) (fls. 31 do 

PDF). Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que 

favorece o Município de Rondonópolis. Condeno o Município de 

Rondonópolis ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 

10% sobre o valor da causa, consoante artigo artigo 85, § 3º, I e §4º, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Esta sentença não está sujeita a 

reexame necessário porque o valor da condenação e o proveito 

econômico obtido na causa não excedem a 100 (cem) salários mínimos 

(art. 496, § 3º, III, do CPC). P.R.I.C. Rondonópolis, 29 de setembro de 2018. 

FRANCISCO ROGÉRIO BARROS Juiz de Direito

Edital Citação

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

Dados do Processo:

 Processo: 1001891-57.2017.811.0003 (PJE);

Valor causa: R$ 76.615,01 ; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO 

FISCAL (1116).

Parte Autora: EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO

 Parte Ré: EXECUTADO: AGRO CARNES ALIMENTOS AR.C. LTDA E 

OUTROS.

CITANDO(A, S): EXECUTADO: MAURO JOSÉ RIBEIRO .CPF: 

068.347.688-23. , 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, 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, 28 de setembro de 2018.

Débora Yanez Pereira Cláudio Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento n° 56/2007-CGJ

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1007268-09.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZABETH AMALIA PALHANO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

Vistos etc., Intime-se a parte exequente para se manifestar quanto ao 

pedido da parte executada - id. 15342506 -, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Com a resposta, voltem os autos conclusos para deliberação. Int. Edson 

Dias Reis Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003633-20.2017.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

ARIONALDO MADEIRA COSTA (ADVOGADO(A))

ERYCA GISLAINE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (RÉU)

Magistrado(s):

EDSON DIAS REIS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1003633-20.2017.8.11.0003. AUTOR(A): ERYCA GISLAINE DOS SANTOS 

RÉU: MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS Vistos etc., Cumpra-se o item 3 da 

decisão datada de 07/12/2017 (id. 11049210), devendo a parte autora ser 

intimada para promover o recolhimento das custas processuais, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito por ausência de 

condição de procedibilidade, nos termos do art. 485, IV do CPC. Decorrido 

o prazo, voltem-me conclusos. Intimem-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008540-04.2018.8.11.0003

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO ALMEIDA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

ALZIMAR BATISTA REZENDE (REQUERENTE)

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS DESPACHO Processo: 

1008540-04.2018.8.11.0003. REQUERENTE: ALZIMAR BATISTA REZENDE 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Vistos etc., Cuida-se de “AÇÃO ORDINÁRIA COMINATÓRIA DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA 

ALTERA PARS” movida por ROSENA BARBOSA DE MACEDO em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS na qual 

busca o fornecimento do medicamento Kadcyla (Entansina) 160 mg. Com 

efeito, o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.657.156, em que fixou a 

tese que para constituir a obrigação do ente público no fornecimento do 

medicamento que não está contemplado na lista do SUS é necessário que 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 463 de 620



esteja presente os seguintes requisitos: 1 - Comprovação, por meio de 

laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que 

assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do 

medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, 

dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - Incapacidade financeira do 

paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - Existência 

de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(Anvisa). Logo, necessário se faz que o médico que assiste a parte 

autora forneça um laudo médico fundamentado e circunstanciado da 

imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da 

ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo 

SUS. Ademais, ainda que a parte autora tenha apresentado a revogação 

da portaria GBSES 172/2010, não consta nos autos a negativa dos réus 

no fornecimento do medicamento. Assim, com fundamento no artigo 321 

do Código de Processo Civil, determino que a parte autora, no prazo de 15 

(quinze) dias emende a inicial, apresentando laudo médico fundamentado 

e circunstanciado da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, 

assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos 

fornecidos pelo SUS, bem como apresente a negativa dos réus no 

fornecimento do medicamento, sob pena de indeferimento da inicial e 

extinção do processo sem resolução de mérito. Cumprido as exigências 

acima mencionadas, remetam-se os autos ao NAT para o fornecimento do 

parecer técnico, esclarecendo a respeito da eficácia do medicamento e 

sobre a indicação do medicamento para o quadro clinico do paciente. 

Intime-se. Edson Dias Reis Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 431047 Nr: 12896-74.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Trata-se de cumprimento de sentença apresentada por Lucileide Oliveira 

Barbosa de Souza, devidamente qualificado e representado nos autos, em 

face do Município de Rondonópolis.

O devedor informou o pagamento da Requisição de Pequeno Valor 

expedida nos autos.

 Decido.

Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução se 

encontra devidamente adimplida.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

 No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, considerando que os valores se encontram devidamente 

depositados em conta judicial, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução, com 

fundamento no art. 924, inciso II c/c art. 925, ambos do Código de 

Processo Civil.

Expeça-se alvará do valor depositado conforme dados bancários 

informados e na proporção solicitada.

 Sem custas e honorários advocatícios.

 Com o trânsito em julgado, arquivem-se, com as cautelas de estilo e 

anotações de praxe.

P. R. I.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 705545 Nr: 213-97.2012.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINO MARIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ILDO ROQUE GUARESCHI - 

OAB:5417-B/MT

 Assim, determino:1)que o executado Claudino Marin, no prazo de 10 (dez) 

dias comprove:- a baixa da Hipoteca de 1º grau em favor da Bayer 

Cropsciente Ltda;- a baixa da Penhora advinda do Processo n. 

7592-60.2010.811.0003 (555/2010) – Primeira Vara Cível – movida pela Du 

Pont do Brasil S.A;- a quitação da dívida do processo n. 

0104456-17.2008.8.26.0100, que tramita na 7ª Vara Cível da Comarca de 

São Paulo, em que foi expedida carta precatória com penhora efetivada - 

Processo n. 2540-54.2008.811.0003 – Sexta Vara Cível – movida pela 

Bayer S/A; 2)Faculto, ainda, ao executado Claudino Marin, caso persista 

alguma das restrições sobre o imóvel, a devolução, no prazo de 10 (dez) 

dias, do valor levantando – R$ 318.944,32 (trezentos e dezoito mil, 

novecentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos), 

devidamente corrigido, sob pena de reconhecimento de ato atentatório a 

dignidade da justiça e aplicação de multa de 20% do valor atualizado do 

débito, em atenção ao que dispõe o artigo 772, II, c.c artigo 774, II e IV do 

Código de Processo Civil;3)Diante da gravidade, em princípio, dos fatos, 

até que venha aos autos prova da baixa da hipoteca, suspendo a 

arrematação e imissão na posse do imóvel, determinando que seja 

recolhido ao cartório;4)Oficie-se ao Cartório de Registro de Imóvel – 

Cartório do 1º Ofício – informando desta decisão, bem como para que 

encaminhe aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, a matrícula do imóvel n. 

6.285. 5)Intime-se o Município de Rondonópolis e também o arrematante 

Trajano Carneiro Neto, por meio de seu procurador, dando ciência das 

decisões proferidas por este magistrado e documentos juntados.Após, 

conclusos com urgência.Intimem-se.Rondonópolis, 27 de setembro 

2018.Edson Dias ReisJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 780730 Nr: 6499-86.2015.811.0003

 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: ARTHUR LUNDGREN TECIDOS S/A - CASAS 

PERNAMBUCANAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Sobre a contestação, manifeste-se a parte autora em 15 (quinze) dias.

Int.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 729971 Nr: 10589-11.2013.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS GLAUCE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Ante o exposto, DETERMINO que se proceda ao bloqueio, via Bacen-Jud, 

do valor de R$ 5.100,00 (cinco mil e cem reais) da conta única do Estado 

de Mato Grosso, recaindo preferencialmente no CNPJ: 

03.507.415/0001-44, agência n. 3834-2, conta corrente n. 1042676-0 ou 

Conta única do Tesouro do Estado n. 1010100-4, a ser utilizado para 

custear exclusivamente, para a realização do atendimento do paciente 

Douglas Glauce Nunes pelos próximos três meses, decorrido do 

descumprimento da obrigação imposta na sentença, nos termos do 

orçamento acostado ao Id. 14989441, a ser transferido, após a prestação 

de contas pormenorizada, com as notas fiscais e demais documentos, 

para a conta a ser fornecida pelos fornecedores.Desde já, determino que, 

caso não obtenha êxito nas contas preferencialmente informadas, a 

constrição recaia em outras contas do Estado utilizado o CNPJ matriz n. 

03.507.415.Intimem-se, com urgência, os fornecedores (Acqua Fisio 

Hidroterapia e Bruno Cesar Oishi de Assis) para que procedam ao 

atendimento, nos termos do orçamento, para o paciente Douglas Glauce 
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Nunes, com cópia desta decisão, informando que os serviços prestados 

serão pagos com os valores a serem bloqueados nestes autos. No 

entanto, serão apenas quitados os valores decorrentes dos serviços 

prestados a partir dessa decisão.Em caso de bloqueio positivo e inércia do 

réu em cumprirem a decisão judicial, determino, desde logo, em razão da 

urgência do caso, a imediata vinculação do valor aos presentes autos. 

Feito isso, após a devida prestação de conta, intime-se o réu para 

apresentar objeção ao serviço prestado e, em caso de ausência de 

objeção, libere-se mensalmente os valores para a conta indicada. 

Consigno, ainda, que o prazo para a prestação de contas será de 05 

(cinco) dias, contados da data da prestação de serviços mensal. Dessa 

decisão, intime-se a Procuradorias do réu. Às providências, expedindo-se 

o necessário.Rondonópolis, 27 de setembro de 2018. Edson Dias ReisJuiz 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 788194 Nr: 9511-11.2015.811.0003

 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: MFDSA, PAMELA BONETHE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, SOCIEDADE 

BENEFICIENTE SÃO CAMILO, LEOLINO ARAUJO NETO, MUNICÍPIO DE 

RONDONÓPOLIS - MT, LUIZ ANTUNES HACHEM NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCIELE MORETTI DE MELO - 

OAB:18451, LETÍCIA SILVA DE LIMA SUZANA - OAB:MT/11.709 A, 

VALESKA MACHADO MARTINS - OAB:18268/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON RITTER - 

OAB:OAB/MT15465, LIVIA COMAR DA SILVA - OAB:7650-B, MARIA 

NUBIA PANIAGO PEREIRA - OAB:MT/5780, PEDRO OVELAR - OAB:MT/ 

Nº 6270, PROCURADOR - GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, PROCURADOR - GERAL DO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - 

OAB:PROCURADORIA, STALYN PANIAGO PEREIRA - OAB:6115-B/MT

 Vistos etc.,

Determino que a Gestora Judicial proceda agendamento da perícia com o 

Médico nomeado perito - Dr. Marcus José Pieroni - (fls. 705), devendo 

proceder a entrega do laudo, no prazo de 30 (trinta) dias, respondendo os 

quesitos apresentados pelas partes.

Oficie-se a Secretaria de Saúde do Município para que junte aos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias do prontuário de atendimento do paciente Marcos 

Felipe dos Santos Amorim no dia 25.01.2015 e seguintes (atendimento Dra. 

Margarida A. Dias Ferreira e Dr. Leolino Araújo Neto) - Pronto Atendimento 

Infantil.

Com a data da perícia, intimem-se as partes e assistentes técnicos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 763398 Nr: 15083-79.2014.811.0003

 AÇÃO: Expropriação da Lei 8.257/91->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS-MT - OAB:PROCURADORIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAO PINHEIRO JOTA - 

OAB:OAB/MT14553

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERIDA a fim de manifestar no prazo legal, 

acerca do esclarecimetos apresentados pelo Perito através dos 

documentos acostados às fls.189/190.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 741952 Nr: 3291-31.2014.811.0003

 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: IDELENE LUIZA SCMIT LENZI, ISABEL CRISTINA DE 

MOURA, MARIA DA GLORIA FARIAS SOUZA, CLAUDILENE FONSECA 

MATOS EUGENIO, MARLY TORRES DE ALMEIDA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR ANTÔNIO DAMIN - 

OAB:MT/8.111

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA por seus Procuradores, a fim de 

manifestar, no prazo legal, acerca do Laudo Pericial constante de fls. 

213/293.

Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 431047 Nr: 12896-74.2009.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILEIDE OLIVEIRA BARBOSA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: POLLYANA DE PAULA E SILVA - 

OAB:12412/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente, para tomar ciênciado 

alvará eletrônico expedido às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 445571 Nr: 753-82.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEIDE LAURA FARIAS RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caroline Cristina Berté - 

OAB:MT0018455, DANIELA SOUZA BIZERRA - OAB:20448/O, DANIELLA 

MOREIRA NERY SANTIAGO CLOSS - OAB:14268-B, JOSÉ CARLOS 

CARVALHO JÚNIOR - OAB:MT/5646

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente, para tomar ciênciado 

alvará eletrônico expedido às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 446922 Nr: 2105-75.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RIBEIRO SARDINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CIBELE SILVA PRIETCH - 

OAB:MT/9947 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente, para tomar ciênciado 

alvará eletrônico expedido às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 700356 Nr: 8327-59.2011.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON DE SOUSA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente, para tomar ciênciado 

alvará eletrônico expedido às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 725281 Nr: 6235-40.2013.811.0003

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 465 de 620



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS CARVALHO 

JÚNIOR - OAB:OAB/MT 5646, LAURA FRANCESCA PIPI DE SOUZA 

WILLON - OAB:10637/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do(a) advogado(a) da parte requerente, para tomar ciênciado 

alvará eletrônico expedido às fls. retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 766013 Nr: 388-86.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS - 

MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRISTIANO GERALDO GALLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR-GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO VINICIUS DOS REIS - 

OAB:17942/MT

 Intimação do advogado da parte executada para tomar ciência do alvará 

expedido às fls. retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 737153 Nr: 43-57.2014.811.0003

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRANI ALINA DA SILVA SOUZA, CHERNENKO DO 

NASCIMENTO COUTINHO, RENATO DIAS COUTINHO NETO, VALDIR 

SCHERER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:OAB/ MT 17.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, acerca do 

desarquivamento dos autos conforme requerido, podendo obter vista dos 

autos no prazo legal.

 Nadir dos Santos Gonçalves Pereira

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 898614 Nr: 4898-40.2018.811.0003

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELITO DE SOUZA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAISE PRADELA PORTO - 

OAB:OAB/MT 13.232

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e Provimento nº56/07-CGJ, impulsiono estes 

autos para expedição de documentos a fim de intimar a parte autora, para 

querendo contrarrazoar o recurso de apelação interposto.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edson Dias Reis

 Cod. Proc.: 801370 Nr: 14913-73.2015.811.0003

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SERGIO DE CAMARGO - COMERCIO - ME, 

LUIZ SERGIO DE CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR - GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS CARLLOS CRUVINEL 

- OAB:19.490 OAB/MT

 Vistos etc.,

O Estado de Mato Grosso, devidamente qualificado e representado nos 

autos, propõe execução fiscal em face de Luiz Sergio de Camargo- 

Comercio-Me e outro, igualmente qualificado, pleiteando, dentre outros, a 

citação do devedor para pagamento da dívida no prazo legal, sob pena de 

penhora de seus bens.

Manifestação da parte credora, pugnando pela extinção da execução, em 

razão da quitação do débito – fls. 75.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Extrai-se dos autos que, a exequente pugnou pela extinção da execução, 

uma vez que o débito foi devidamente quitado.

Com efeito, disciplina o art. 924, inciso II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

ocorrendo, via de consequência, a perda do objeto da ação.

No caso, resta demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da 

dívida, ante o reconhecimento expresso e incontroverso pela credora.

Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com 

fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pelo executado, que arbitro em 10% 

(dez por cento) sobre o valor da execução.

Por derradeiro, determino o desbloqueio do veículo penhorado – fls. 58, 

devendo ser oficiado o DETRAN/MT para as devidas baixas.

Com o trânsito em julgado, e após o pagamento das custas, arquivem-se, 

com as cautelas de estilo e anotações de praxe.

P. R. I.

Varas Criminais

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287732 Nr: 1877-92.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ ANTONIO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DOS SANTOS - 

OAB:16418/MT

 Intimação do advogado do réu da decisão de fl. 471 com o seguinte teor: 

Trata-se de requerimento defensivo solicitando a redesignação da sessão 

plenária. Breve relato.

Primeiramente faço meus sinceros votos de melhora ao causídico, que 

possa ser abençoado com à saúde hoje, o pleito deve ser atendido.

Ocorre que o feito reporta o ano de 1.987, com pronúncia ocorrida em 05 

de setembro de 2.000, fls. 65/69, com coisa julgada em 06 de novembro de 

2009, fl. 149. Desde outubro de 2010 o feito esta apto a ser julgado pelo 

Colendo Conselho de Sentença.

Ocorre que foram designadas 09 datas de julgamento desde o ano de 

2013, sendo que por 04 (quatro) vezes fora cancelado a pedido da 

defesa. Logo, o feito precisa ser julgado sem demora.

Diante do exposto;

Decido:

I – Defiro o pedido do réu.

II – Redesigno para o dia 22 de novembro de 2018, às 09:00, a sessão 

plenária.

III – Intimem-se, resta advertido a defesa que não haverá nova 

redesignação. Logo deve ser intimado pessoalmente o réu, para em caso 

de impossibilidade de seu defensor atual, constitua novo causídico. 

Alertando-o que em caso de inércia será nomeado Defensor Público e 

condenado em honorários a instituição, fixado em R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

IV – Desde já, cientifique-se o membro da Defensoria Pública.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287732 Nr: 1877-92.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: A Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAZ ANTONIO DOS SANTOS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AFONSO DOS SANTOS - 

OAB:16418/MT

 Certifico que deixei de expedir intimação para as testemunhas Roeder, 

Urânio, Elizabete e Luis Ferreira pelos seguintes motivos: o primeiro ter 

falecido (f. 371); o Senhor Urânio ter sido dispensado pela acusação (f. 

426); a Senhora Elisabete não ter sido encontrada (f. 393); e o Senhor 

Luis Ferreira ter falecido (f. 192).

Certifico que o Senhor Urânio é testemunha comum às partes. Dessa 

forma, intimo a defesa do réu para que, querendo, se manifestar sobre as 

testemunhas não localizadas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 602794 Nr: 490-27.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIGOR SOUZA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 Initmação do advogado de defesa da designação de audiência para o dia 

09/11/2018 às 16:30h.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 616152 Nr: 6846-04.2013.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYCK COLARES DE SOUSA, WILISMAR 

MOREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA de Carvalho santana 

- OAB:, KAMILA DE CARVALHO DOURADO - OAB:25.289/0, LUCIMAR 

BATISTELLA - OAB:9279-MT

 Indefiro o pedido retro, posto que o processo penal acusatório nõ há 

formalidades para desempenho da defesa.

Retornem os autos ao Parquet.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 287982 Nr: 1862-26.2003.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ARMANDO DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Francisco Macêdo - 

OAB:4.763/OAB/MT

 I – Dada a coisa julgada da sentença de pronúncia, entendo necessário 

intimar as partes para que se manifestem quanto à fase do art. 422 do 

CPP.

 II – Remetam-se os autos ao Ministério Público para, em 05 dias, informe 

às testemunhas que deseja oitivar em plenário.

III – Após, intimem-se a defesa para, no mesmo prazo, informar às 

testemunhas que deseja oitivar em plenário.

IV – Por fim, voltem-me para designar sessão de julgamento.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 623058 Nr: 6005-72.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS FERREIRA MESQUITA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELSON REZENDE DE OLIVEIRA 

- OAB:12452 MT

 I – Requisite-se ao Oficial de Justiça que conduza o gerente da loja VIVO, 

que não atendeu a ordem judicial, fl. 360, até a Delegacia de Policia, 

autuando-o no crime de desobediência.

II – No ato notifique-se novamente o Sr. Gerente para, no prazo de 05 

(cinco) dias, encaminhar a esse juízo, cópias das mídias, fl. 164, sob pena 

de incorrer novo crime de desobediência e multa de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais).

III – Apresentada a mídia, voltem-me para designar sessão de julgamento

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 645115 Nr: 6053-60.2016.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODINARTE ALVES MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SANTOS DE 

OLIVEIRA - OAB:14885

 I – Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público para 

apresentação de alegações finais, atendendo ao requerimento Ministerial, 

fl. 269,

 II – Após, dê-se vistas à defesa para apresentação de alegações finais, 

no prazo de 05 (cinco) dias.

III – Por fim, voltem-me conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 635114 Nr: 6342-27.2015.811.0064

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRO FAUSTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Código: 635114

Decisão Interlocutória

 Considerando que existe objeto apreendido no presente feito, fls. 09, e 

que o mesmo fora utilizado na pratica do delito em questão, faz-se 

necessário declarar o perdimento do material, ou seja, à sua destruição.

 Ademais, o bem não é de interesse público e tampouco, vislumbro 

utilidade, o que impede sua doação, necessitando, portanto destruí-lo.

 Diante do exposto:

I – Declaro o perdimento dos objetos constantes nos termo de exibição e 

apreensão, fl. 09.

 II – Pelas razões delineadas, determino sua destruição.

 III – Após, arquive-se observando as cautelas de praxe.

 Rondonópolis, 25 de setembro de 2018.

Wagner Plaza Machado Junior

Juiz de Direito

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674434 Nr: 6422-83.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONNY CESAR GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE BONISSONI - 

OAB:18717/MT

 Vistos etc.

Diante da informação prestada servidora Luzinete Bernardo de Souza 

(Técnica Judiciária, Matrícula – 7.473), da Comarca de Primavera do Leste, 

a qual informou que o acusado já foi interrogado no processo referente a 

está missiva, determino a devolução desta, com as cautelas e 

homenagens de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674438 Nr: 6427-08.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FERNANDES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:20.303/0

 Vistos etc.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

Juízo de origem, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674297 Nr: 6301-55.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO FERREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11.203

 Vistos etc.

Diante do fato de que o advogado constituído pelo acusado não 

compareceu a este ato, muito embora tivesse o dever de acompanhar a 

missiva, conforme consignado de forma expressa no despacho de fl. 05, 

nomeio para patrocinar a defesa do réu apenas para este ato a Dra. Ellen 

Veríssimo Rodrigues Vilela OAB/MT – 24.063/O, deliberando para que os 

honorários devidos sejam fixados pelo douto Juízo de origem, consoante 

seu entendimento, considerando que o réu tem defensor constituído na 

ação penal em questão.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

Juízo de origem, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674219 Nr: 6246-07.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAIR FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILVIO EDUARDO POLIDORIO - 

OAB:13968

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a testemunha Elias Correia da Silva 

(policial militar), foi transferida para Cuiabá/MT, conforme ofício de fl. 20.

Desse modo, determino a remessa da presente missiva ao Juízo da 

Comarca de Cuiabá/MT, com as cautelas e homenagens de estilo, devendo 

ser comunicado o Juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674973 Nr: 6898-24.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ DO CARMO ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDRIANA GIACOMOLLI 

VELASCO - OAB:6216

 Vistos etc.

Diante do fato de que o advogado constituído pelo acusado não 

compareceu a este ato, muito embora tivesse o dever de acompanhar a 

missiva, conforme consignado de forma expressa no despacho de fl. 08, 

nomeio para patrocinar a defesa do réu apenas para este ato o Alex José 

Silva – OAB/MT 9053, deliberando para que os honorários devidos sejam 

fixados pelo douto Juízo de origem, consoante seu entendimento, 

considerando que o réu tem defensor constituído na ação penal em 

questão.

Por estar a testemunha Marcel Castro de Abreu localizado em Várzea 

Grande/MT, determino a remessa da presente missiva ao juízo da referida 

comarca, em caráter itinerante, com as cautelas e homenagens de estilo, 

devendo ser comunicado o juízo deprecante.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675160 Nr: 7094-91.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO LOPES DE SÁ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402-B

 Vistos etc.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

juízo de origem, com as homenagens deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674677 Nr: 6624-60.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDINEI DE MATOS NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX REBERTE - 

OAB:46622/PR, BRAZ REBERTE PEDRINI - OAB:8027/PR, DOUGLAS 

ANDRADE MATOS - OAB:46619/PR

 Vistos etc.

 Determino seja oficiado à PRF a fim de que esclareça as razões do não 

atendimento da requisição da testemunha arrolada nesta missiva, em 05 

(cinco) dias.

 Sem prejuízo dessa providência, desde já redesigno o ato para o dia 07 

de fevereiro de 2019, às 17h10min.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674609 Nr: 6589-03.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEVANIR DIOGO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER JOSÉ DA SILVA 

OLIVEIRA - OAB:390.179/SP

 Vistos etc.

Diante do fato de que o advogado constituído pelo acusado não 

compareceu a este ato, muito embora tivesse o dever de acompanhar a 

missiva, conforme consignado de forma expressa no despacho de fl. 14, 

nomeio para patrocinar a defesa do réu apenas para este ato o Dr. Alex 

Jose Silva OAB/MT – 9.053/O, deliberando para que os honorários devidos 

sejam fixados pelo douto Juízo de origem, consoante seu entendimento, 

considerando que o réu tem defensor constituído na ação penal em 

questão.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

Juízo de origem, com as homenagens deste Juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674670 Nr: 6617-68.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTICA PUBLICA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAYANY GABRIELY SANTOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES 

RAPOSO - OAB:9892-B

 Vistos etc.

Em face da declaração da ré, nomeio, para proceder à sua defesa, o 

Defensor Público atuante neste Juízo. DEFIRO o pedido formulado pelo 

douto Defensor presente ao ato, a fim de que seja procedida à defesa 

adequada da ré. Por essa razão, redesigno o ato para o dia 08 de 

novembro de 2018, às 13h15min.

Comunique-se o Juízo de origem.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 671751 Nr: 4100-90.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARIVALDO MEDEIROS DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO TOBIAS DAMIAN - 

OAB:10257/MT, RAFAELLY PRISCILA REZENDE DE ALMEIDA - 

OAB:18562

 Vistos etc.

Diante da desistência da oitiva das testemunhas Raucea de Souza e 

Josilene Nunes dos Santos e considerando que as testemunhas arroladas 
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pela acusação já foram inquiridas (fls. 46), determino a devolução da 

presente missiva ao juízo de origem, com as homenagens deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674926 Nr: 6851-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, E 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/O, ARDONIL MANOEL GONZALES 

JUNIOR - OAB:13.945

 Vistos etc.

 Diante da ausência dos advogados dos acusados a este ato, de forma a 

evitar alegação de nulidade futura, não obstante o teor da decisão de fls. 

25, delibero pelo imediato cadastramento de mencionados advogados 

neste feito e sua intimação para a audiência que ora redesigno para o dia 

15 de outubro de 2018, às 13h30min.

No mais, defiro o pedido de vista ao parquet para se manifestar quanto às 

testemunhas não localizadas Efrain Alves dos Santos e Evandro Leo 

Koberstein, em 03 (três) dias. Caso sejam declinados nos autos seus 

atuais endereços, autorizo desde já a expedição de mandado de intimação 

para a data e horário acima aludidos.

Comunique-se ao Juízo Deprecante, imediatamente, acerca do ocorrido 

neste ato e da nova data designada para se proceder à oitiva das 

testemunhas.

Proceda-se ao necessário.

 Os presentes saem intimados.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 674848 Nr: 6776-11.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPEDCG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RHSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO PAQUIER DE MORAES - 

OAB:OAB/SP 31.0430, Marcos Ivan Silva - OAB:13800/MS

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fl. 27, 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.: 674966 Nr: 6891-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEVERSON LOAN TEIXEIRA DREON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIRESO FORTES - OAB:14.614

 Vistos etc.

Diante do cumprimento do ato deprecado, determino a sua devolução ao 

juízo de origem, com as homenagens deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonardo de C. C. S. Pitaluga

 Cod. Proc.: 674926 Nr: 6851-50.2018.811.0064

 AÇÃO: Carta de Ordem->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE CARLOS JUNQUEIRA DE ARAUJO, E 

OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VATUTIN 

LOUREIRO JUNIOR - OAB:3876/O, ARDONIL MANOEL GONZALES 

JUNIOR - OAB:13.945

 Vistos, em correição.

Atento a finalidade do ato deprecado, designo audiência para oitiva da(s) 

testemunha(s) para o dia 27 de 09 de 2018, às 16:10 horas.

Intime(m)-se a(s) testemunha(s).

 Informe o juízo deprecante acerca dos dados da presente missiva, bem 

como a data da designação da audiência.

Dê ciência ao Ministério Público e ao Defensor Público.

Por fim, deixo de determinar a intimação do advogado constituído pelo réu, 

tendo em vista ser sua obrigação acompanhar a tramitação da missiva 

perante o juízo deprecado, desde que, evidentemente, ciente de sua 

expedição .

Cumpra-se.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 315832 Nr: 788-58.2008.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS BORGES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIA ALMIRAO DOS 

SANTOS ESPANGA - OAB:10085

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MARIELLE DE 

MATOS SOARES, para devolução dos autos nº 788-58.2008.811.0064, 

Protocolo 315832, 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): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 605249 Nr: 3042-62.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WÊNIO DA SILVA NASCIMENTO, FERNANDO 

MAYKE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Moreira Pereira - 

OAB:24.064/O-MT, DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - OAB:

 Intimação ao Advogado Alex Moreira Pereira OAB/MT 24064/O, para 

apresentar memoriais para o acusado Wênio da Silva Nascimento, no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 675939 Nr: 7815-43.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDA DA SILVA CRUZ, NATELSON 

RODRIGUES AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Intimação do advogado da acusada, Dr. Ary da Costa Campos - OAB/MT 

16.944, para apresentar Resposta à Acusação no prazo legal, bem como, 

para fornecer o atual e correto endereço de sua constituinte, vez que não 

localizada para ser citada no endereço informado nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aline Luciane Ribeiro V. Quinto

 Cod. Proc.: 632057 Nr: 4034-18.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARTHUR OLIVEIRA SANTOS GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA 

- OAB:18463/MT

 Intimação ao Advogado FELIPE SLOMPO DE ALMEIDA - OAB:18463/MT, 

para apresentar memoriais para o acusado, dentro do prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Francisco C. de Almeida

 Cod. Proc.: 675939 Nr: 7815-43.2018.811.0064

 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): EDUARDA DA SILVA CRUZ, NATELSON 

RODRIGUES AFONSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B

 Autos nº 7815-43.2018.2018.811.0064 – Cód. 675939

Vistos.

RECEBO a denúncia em todos os seus termos, dando os acusados 

NATELSON RODRIGUES AFONSO e EDUARDA DA SILVA CRUZ como 

incursos no artigo nela mencionado, vez que ela preenche todos os 

requisitos do art. 41, CPP, e não se enquadra em nenhuma das hipóteses 

do art. 395, CPP.

 Fundamento a presente decisão vez que consta nos autos lastro 

probatório mínimo e idôneo a denotar a existência do fumus boni juris, 

havendo, portanto, a necessidade do recebimento da denúncia e 

consequente prosseguimento da ação penal.

Nos termos do art. 396 e 396-A do CPP, determino a citação dos acusados 

para responderem a acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, 

constando que eles poderão arguir preliminares e alegar tudo que 

interessa em sua defesa, oferecer documentos e justificações, 

especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, até o máximo de 

08 (oito), qualificando-as e requerendo sua intimação.

 Não havendo apresentação de defesa, desde já, nomeio a Defensoria 

Pública Estadual para oferecê-la em até 10 (dez) dias, concedendo-lhe 

vista dos autos.

Apresentada a defesa, SE NECESSÁRIO, dê-se vistas ao Ministério 

Público para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Por fim, defiro o requerimento ministerial contido na cota retro, assim, 

oficie-se à Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT – POLITEC, 

requisitando-se a conclusão do laudo pericial indicado no ofício de fl. 62 

do inquérito policial, uma vez que referido documento ainda não foi 

elaborado.

Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 606724 Nr: 4548-73.2012.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX ARRUDA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Cesar de Oliveira - 

OAB:16.686-O/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de pedido de regressão cautelar de regime e designação de 

audiência de justificação pleiteado pelo Ministério Público (fl. 275), tendo 

em vista a prisão em flagrante convertida em preventiva pela pratica, em 

tese, dos crimes previsto nos art. 157 e art. 180, ambos do Código Penal.

Considerando-se que ainda tramita ação penal em face do reeducando no 

Juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca, este Estado-Juiz aguarda a 

resolução da referida ação penal, ao menos até prolação da sentença em 

primeira instancia para tomar quaisquer apontamentos.

No que tange à audiência de justificação, este juízo ressalta que o 

reeducando terá direito ao contraditório e à ampla defesa durante a 

instrução processual daquele feito, pelo que se faz dispensável sua 

realização.

No mais, oficie-se ao juízo da 2ª Vara Criminal desta Comarca solicitando 

que, prolatada a sentença de primeiro grau, seja de maneira procedente 

ou improcedente, encaminhe a este Juízo cópia da referida.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 621448 Nr: 4566-26.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ary da costa campos - 

OAB:16.944/b MT, PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - OAB:12071/MT, 

Ronaldo de Carvalho - OAB:3616-B

 Vistos em correição.Cuida-se de executivo de pena do recuperando 

Ronaldo Marques da Silva, o qual cumpria pena unificada de 10 (dez) anos 

e 06 (seis) meses de reclusão no regime aberto desde 28/04/2009 (fl. 

291). [...] Deste modo, levando-se em conta os esclarecimentos prestados 

em audiência, a conduta perpetrada pelo reeducando até o presente e em 

concordância ao pleito da defesa, este Estado-Juiz ACOLHE A 

JUSTIFICATIVA APRESENTADA à fl. 395 e deixa de aplicar as sanções 

judiciais em relação à falta grave durante o cumprimento do regime 

semiaberto de pena.Intime-se o reeducando de que ele deverá dar 

continuidade ao cumprimento de sua pena observando as condições 

impostas na audiência admonitória de fls. 291.Elabore-se novo cálculo de 

pena e, após, intimem-se às partes para se manifestarem acerca dele. 

Decorrido o prazo legal ou, aportadas as manifestações, tornem 

IMEDIATAMENTE conclusos os autos.Ciência ao Ministério Público. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 600955 Nr: 5391-72.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Patrícia Vilela do 

Nascimento - OAB:15528

 Vistos em correição.Cuida-se de executivo de pena do recuperando 

Jeferson da Silva Ferreira, o qual cumpria pena unificada de 25 (vinte e 

cinco) vinte e cinco anos 06 (seis) meses e 10 (dez) dias no regime 

semiaberto desde 09/02/2018 (fls. 604/606). [...] Diante disso, este juízo 

DEFERE o pedido de fls. 610/612 no que concerne à comutação do 

remanescente da pena de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 02 (dois) 

dias, em (um quarto), na forma do art. 7º, inciso I, item “b” do Decreto nº 

9.246 de 21 de dezembro de 2017.Elabore-se novo cálculo de pena, 

fazendo constar as alterações dispostas nesta decisão e, em seguida, 

concedendo vista dos autos ao Ministério Público para 

manifestação.Conseguinte, mantenham-se os autos em cartório até o 

cumprimento integral da pena ou eventual ocorrência que justifique nova 

conclusão.Intimem-se as partes. Ciência ao Ministério Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 657531 Nr: 6844-92.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILVAN PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Orivaldo Dias de Souza - 

OAB:7790

 Vistos.

Cuida-se de Executivo de Pena de Gilvan Pereira da Silva, o qual cumpre 

pena de 08 (oito) anos no regime semiaberto desde 23/10/2017 (fls. 

46/47).

Às fls. 81/83, o reeducando foi regredido cautelarmente neste PEP, devido 

à informação de sua prisão em flagrante pelo cometimento do crime 

tipificado no art. 16 da Lei 10.826/2003. Todavia, às fls. 112/113, a 

decisão foi revogada e o apenado colocado em liberdade e intimado para 

apresentar a justificativa de forma escrita nos autos.

O recuperando apresentou sua justificativa (fls. 115/119), na ocasião, 

ressaltou que estava armado tendo em vista estar se locomovendo de 

motocicleta em local perigoso, onde costumam habitar alcateias de javalis 

hostis e que eventualmente atacam transeuntes.

O Parquet se manifestou pela manutenção do regime semiaberto e pelo 

aguardo do deslinde na ação originada no flagrante supramencionado (fl. 

122).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Passa o juízo a deliberar.

No caso em comento, verifica-se de pronto que a recuperando não 

apresentou qualquer sinal que evidenciasse algum tipo de esquiva à 

execução da pena, tanto que sempre cumpriu fielmente sua sanção, 

conforme certidão de fl. 04, comparecendo assiduamente ao cartório 
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deste juízo. Ademais, o reeducando exerce atividade laboral.

Deste modo, considerando a justificação apresentada pelo apenado, bem 

como pelo fato de que tem comparecido regularmente a este juízo a fim de 

cumprir sua condenação, em consonância com o parecer ministerial, este 

Estado-Juiz acolhe a justificativa apresentada pelo apenado e determina 

que dê continuidade ao cumprimento de sua pena, aguardo a resolução da 

ação penal nº 2029-66.2017.811.0027, cód. 50812, em trâmite na vara 

única da comarca de Itiquira-MT ao menos até a sentença de 1º grau para 

tomar quaisquer apontamentos

No mais, cumpra-se o disposto na decisão de fls. 112/113.

Intime-se o reeducando e a Defesa.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 615554 Nr: 6224-22.2013.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR BATISTELLA - 

OAB:9279-MT

 Vistos em correição.Cuida-se de executivo de pena do recuperando 

Carlos de Souza Silva, o qual cumpria pena de 06 (seis) anos e 06 (seis) 

meses de reclusão no regime aberto desde 04/04/2016 (fl. 164). [...] Deste 

modo, levando-se em conta os esclarecimentos prestados em audiência, a 

conduta perpetrada pelo reeducando até o presente e em concordância 

ao pleito do Parquet, este Estado-Juiz ACOLHE PARCIALMENTE A 

JUSTIFICATIVA APRESENTADA à fl. 172, de modo que sejam 

desconsiderados os meses não cumpridos para o cômputo do 

cumprimento da pena.Intime-se o reeducando de que ele deverá dar 

continuidade ao cumprimento de sua pena observando as condições 

impostas na audiência admonitória de fl. 164.Elabore-se novo cálculo de 

pena fazendo constar as disposições desta decisão e, após, intimem-se 

às partes para se manifestarem acerca dele. No mais, mantenham-se os 

autos em cartório até que eventual requerimento ou ocorrência dê ensejo 

a uma conclusão destes autos.Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 340458 Nr: 4262-32.2011.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMARA DE OLIVEIRA 

PAIVA - OAB:15991

 Vistos em correição.Cuida-se de executivo de pena do recuperando 

Fabiano Dias da Silva, o qual cumpre pena de 12 (doze) anos e 02 (dois) 

meses no regime aberto desde o dia 05/03/2018 (fls. 282/283). [...] Deste 

modo, levando em conta as diversas variáveis da concessão da liberdade 

provisória, desde influência na reinserção do recuperando até o 

bem-estar e a ordem social, ESTE ESTADO-JUIZ INDEFERE O PEDIDO DE 

CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL em favor do recuperando 

Fabiano Dias da Silva.No que concerne à decretação da regressão 

cautelar de regime, este juízo aguarda a prolação da sentença de 1º grau 

na ação penal de nº 7407-52.2018.811.0064, cód. 675499, em curso no 

juízo da vara especializada de violência doméstica e familiar contra a 

mulher desta comarca para tomar quaisquer apontamentos.Quanto ao 

aporte de nova Guia de Execução Penal Definitiva, ao analisar 

cuidadosamente seu teor, tem-se que fora erroneamente juntada a estes 

autos, visto que não pertence ao recuperando. O recuperando acerca do 

qual correm este autos é Fabiano Dias da Silva, filho de Maria Dias da Silva 

e Lindomar Rodrigues, portador do RG nº 715890104, SSP/MT, ao passo 

que o réu identificado na guia é Fábio Souza Silva, filho de Maria José de 

Souza e Marcos Elias de Souza, portador do RG n° 1758119-2 SSP/MT. 

Diante disso, considerando a irregularidade contida na juntada dos 

documentos de fl. 291/314, este juízo determina que sejam 

desentranhados os referidos e juntados ou autuados de forma regular.No 

mais, aguarde-se o regular cumprimento da pena, ou qualquer outra 

situação que justifique nova conclusão dos autos.Ciência ao Ministério 

Público. Intime-se o recuperando e a defesa.Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 654439 Nr: 3992-95.2017.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO LAVOSIER FEITOZA DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIRO ANTONIO PINHEIRO DA 

SILVA - OAB:9331/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDIR SCHERER - 

OAB:3720/MT

 Vistos em correição,

Primeiramente, tendo em vista que não houve impugnação, HOMOLOGO o 

cálculo de fl. 165 para que surtam seus efeitos legais.

No mais, verifica-se do cálculo homologado acima que o recuperando 

atingirá o lapso temporal para progressão de regime em 18/10/2018, tendo, 

no Estabelecimento Prisional, o comportamento REGULAR e a disciplina 

REGULAR, conforme atestado carcerário encartado à fl. 167, alcançando 

assim, os requisitos necessários para progressão de regime.

Sendo assim, DESIGNO o dia 18/10/2018, às 09h00min, para realização de 

audiência admonitória para fixação das condições a serem cumpridas e 

inclusão no programa de monitoração eletrônica.

 Requisite-se o apenado à diretoria da Unidade Prisional, solicitando que 

que sejam realizadas, antecipadamente, as consultas e pesquisas quanto 

à eventuais restrições, visando a colocação no regime semiaberto logo 

após a realização do ato designado.

 Oficie-se o responsável pela Unidade de Monitoração, solicitando que 

providencie a instalação da tornozeleira eletrônica, antes da audiência, 

ainda naquela unidade.

 Ciência ao Ministério Público.

Intime-se a defesa.

 Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Glenda Moreira Borges

 Cod. Proc.: 626689 Nr: 8590-97.2014.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELTER LOPES FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:3353

 Executivo de Pena nº: 8590-97.2014.811.0064 - Código: 626689

Recuperando: Welter Lopes Franco.

 Visto em correição.

Considerando o aporte das planilhas de remissões às fls.848/849, dê-se 

vista dos autos à Defesa e ao Ministério Público para que se manifestem, 

não havendo impugnação, em observância ao princípio da celeridade 

processual, o Estado-Juiz JULGA REMIDOS 31 (Trinta e um) dias da pena 

do recuperando, referente às planilhas de fls. 848/849, os quais deverão 

constar no próximo cálculo de pena a ser realizado.

Assim, EFETUE-SE novo cálculo de pena para efeito do artigo 126 da LEP 

e dê vista dos autos à Defesa e ao Ministério Público para as devidas 

manifestações.

Em observância ao principio da celeridade processual e nos termos do art. 

118, §2° da Lei de Execução Penal, o ESTADO-JUIZ designa o dia 

09/10/2018, às 09h00min para realização de audiência de justificação.

Intime-se o recuperando e sua defesa.

Ciência ao ministério publico.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário para realização do ato.

5ª VARA CRIMINAL

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 319399 Nr: 4231-17.2008.811.0064

 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): LOANI DOS SANTOS MENDONÇA, JULIO 
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CESAR JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - OAB:12062/MT

 1. Relatório. (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em 

continuar a presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE do acusado JULIO CESAR JESUS DA SILVA, conforme 

inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, inciso V c/c art. 110, § 1°, 

todos do Código Penal, bem como O ABSOLVO da imputação vertida no 

art. 35, da Lei 11.343/06. Restituam-se os objetos apreendidos, quais 

ainda não foram entregues. Em sendo intimado e o réu não promover a 

retirada do objeto em 15 (quinze) dias, promova-se a destinação do bem 

ao ESTADO. Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de 

praxe. Publique – se. Registre – se. Intimem – se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 332477 Nr: 3288-29.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDREIA REGO MAGALHAES, ANDERSON 

ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório. (...) 3. Dispositivo. Declaro prescrito o direito do Estado em 

continuar a presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados ANDREIA REGO MAGALHÃES e ANDERSON 

ALVES DE SOUZA, conforme inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 

109, inciso V c/c art. 110, § 1°, todos do Código Penal. Restituam-se os 

objetos apreendidos, quais ainda não foram entregues, bem como proceda 

com o levantamento do valor apreendido. Em sendo intimado e o réu não 

promover a retirada do objeto em 15 (quinze) dias, promova-se a 

destinação do bem ao ESTADO. Após o trânsito em julgado, arquivem-se 

com as cautelas de praxe. Publique – se. Registre – se. Intimem – se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 310065 Nr: 6285-87.2007.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO LOPES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Savarro - 

OAB:42295/PR

 1. Relatório. (...) 3. Dispositivo JULGO IMPROCEDENTE a imputação 

inserida da inicial acusatória, de modo que ABSOLVO MARIO LOPES 

FERREIRA, qualificado nos autos, e o faço com fulcro no art. 386, inc. VII 

do CPP. Após a coisa julgada, arquive-se o feito mediante as formalidades 

legais. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 327256 Nr: 5294-43.2009.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LETO MOURA LEITAO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO MENDES NETO - 

OAB:11330, JOSÉ OSORIO SALES VEIGA - OAB: OAB/TO 2709-A

 1. Relatório. (...) 3. Dispositivo JULGO IMPROCEDENTE a imputação 

inserida da inicial acusatória, de modo que ABSOLVO LETO MOURA 

LEITÃO FILHO, qualificado nos autos, e o faço com fulcro no art. 386, inc. 

VII do CPP. Deixo de deliberar acerca dos bens e valores apreendidos, 

uma vez que referidos objetos foram apreendidos com Juarez Rodrigues 

Andrade, o que deverá ser objeto de apreciação no feito principal de cód. 

327255. Após a coisa julgada, arquive-se o feito mediante as formalidades 

legais. Publique-se, Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 665436 Nr: 13729-25.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI JONAS PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO SILVA - 

OAB:18.408-A/MT

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu CLAUDINEI 

JONAS PEREIRA, como incursos nas sanções do artigo 33 da Lei 

11.343/06 c/c art. 157, § 2º, inc. I e II do CP c/c art. 12 da lei 10.826/03.3.1. 

(...) 3.4. Do concurso de crimesReconheço o concurso material, conforme 

dispõe o art. 69 do CP, vez que evidenciada a prática de condutas 

diversas visando atingir a bens jurídicos distintos, razão qual procedo com 

a somatória das penas de reclusão impostas, eis que, por força do próprio 

disposto acima citado, qual seja, art. 69 “caput” ( 2ª Parte ) c/c art. 76, 

ambos do CP, quais determinam executar primeiramente o crime de 

reclusão, para posteriormente executar a pena de detenção, circunstância 

essa que impede que sejam as penas de reclusão e detenção 

somadas.Desse modo, chega-se ao patamar de 14 (quatorze) anos e 05 

(cinco) meses de reclusão referente ao delito de tráfico e roubo e 01 (um) 

ano de detenção quanto ao delito de posse de arma e munições, bem 

como procedo com a somatória das penas multas aplicadas, chegando-se 

à 720 (Setecentos e vinte) dias-multas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 330302 Nr: 1112-77.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DOUGLAS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 1. Relatório. (...) 3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR o réu Bruno Douglas Alves, como incursos nas sanções do 

artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 c/c art. 12 da lei 11.343/06. 3.1. 

Dosimetria da pena do delito de tráfico (...) Assim, fixo a pena-base em 06 

(seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e em 600 (seiscentos) dias 

multas. Inexistem agravantes, entretanto reconheço a atenuante da 

menoridade relativa, visto que, por ocasião dos fatos (11/02/2010), o réu 

contava com menos de 21 (vinte e um) anos razão pela qual atenuo a 

pena em 06 (seis) meses de reclusão e em 100 (cem) dias multas. Deixo 

de reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 

4º do art. 33 da lei 11.343/06, conforme fundamentação anterior. Por fim, 

torno a pena definitiva em 06 (seis) anos e 500 (quinhentos) dias multas. 

(...) (...)

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 640938 Nr: 2426-48.2016.811.0064

 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): MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelo Bernadino de 

Mendonça Junior - OAB:16330

 EDITAL

PRAZO 0 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARCUS VINICIUS FERREIRA ALVES, 

Cpf: 01071579185, Rg: 17317797, Filiação: Antonio Geraldo Alves e Elaine 

Ferreira Alves, data de nascimento: 13/09/1986, brasileiro(a), natural de 

São Bernardo do Campo-SP, casado(a), farmacista, Telefone 9626-0005. 

atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimar o réu para comparecer à audiência designada para 

23.10.2018 às 14h20min.

Despacho/Decisão: I – Designo o dia 23 de outubro de 2018, às 14h20min, 

para realização de audiência de instrução e julgamento.II – 

Intimem-se/requisitem-se o réu e as testemunhas indicadas pelo Ministério 

Público as fls. 757.II – Intime-se a defesa e o Ministério Público.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
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lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Allan Vitor Sousa da 

Mata, digitei.

Rondonópolis, 28 de setembro de 2018

Solange Rockenbach Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 605727 Nr: 3531-02.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIAO RODRIGO DE SOUSA SILVA, 

RAFAEL FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Borges Júnior - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os réus SEBASTIÃO 

RODRIGO DE SOUSA SILVA e RAFAEL FERREIRA DA SILVA, como 

incursos nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 35, ambos da Lei 

11.343/06(...).3.5. Do concurso de CrimesReconheço o concurso material, 

conforme dispõe o art. 69 do CP, vez que evidenciada a prática de 

condutas diversas visando atingir a bens jurídicos distintos, razão qual 

procedo com a somatória das penas impostas, chegando-se ao patamar 

de 11 (onze) anos de reclusão e 1.400 (Mil e Quatrocentos) dias-multas 

para cada um dos condenados (...)"

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 340225 Nr: 4029-35.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEOMAR APARECIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO IMPROCEDENTE a imputação inserida da inicial acusatória, de 

modo que ABSOLVO CLEOMAR APARECIDO, qualificado nos autos, e o 

faço com fulcro no art. 386, inc. VII do CPP.Nomeio o Defensor Público 

atuante nesta Comarca defensor da indiciada, tão somente para efeitos de 

intimação de sentença.Após a coisa julgada, arquive-se o feito mediante 

as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 638057 Nr: 8819-23.2015.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA SILVA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENO DE 

FARIAS - OAB:OAB/MT 11.134

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR a ré MARIA DA SILVA 

CAMPOS, como incursa nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 40, inc. 

V e VI, ambos da Lei 11.343/06. (...). Às expedições e comunicações 

necessárias. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome da condenada 

no rol dos culpados.Observem-se as demais orientações da Corregedoria 

de Justiça, pertinentes a esta condenação.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação 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:

 1. Relatório. (...) 3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTE a denúncia para 

CONDENAR a ré LUANA ROCHA DE FRANÇA, como incursa nas sanções 

do artigo 33, caput c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei 11.343/06. 3.1. 

Dosimetria da pena. (..) Assim, fixo a pena-base em 07 (sete) anos e 06 

(seis) meses de reclusão e em 700 (setecentos) dias multa. Não existem 

agravantes a serem consideradas. Em detrimento da confissão e, ainda, 

considerando que a ré possuía menos de 21 (vinte e um) anos na época 

dos fatos, reconheço as atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, 

alínea “d”, do CP, em favor do denunciado, razão pela qual atenuo a pena 

em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias multa. Na terceira etapa 

dosimétrica, há causa especial de aumento de pena, vez visava o tráfico 

interestadual, assim majoro a pena em 1/6 (um sexto). Afasto a atenuante 

do art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, tendo em vista a quantidade volumosa 

de droga apreendida (9,517Kg). Assim, torno a pena definitiva em 07 

(sete) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 700 (setecentos) dias multa. 

(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 310534 Nr: 1930-34.2007.811.0064

 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): VERA LUCIA CORREIA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIDNEY DIVINO S. RODRIGUES 

- OAB:6738/MT, VILSON DE SOUZA PINHEIRO - OAB:5135-MT

 Aportou o feito à conclusão ante o petitório de fls. 115/116, considerando 

que existem dinheiros apreendidos nos autos, fl. 16, e a acusada foi 

devidamente sentenciada, fls. 109/110, requereu a liberação da 

importância supracitada.

Diante do exposto,

 Decido:

 I – Defiro o requerimento da acusada às fls. 115/116, para tanto, 

proceda-se com o levantamento do valor apreendido, fl. 16. Sendo 

intimada e a ré não promover a retirada dinheiro em 15 (quinze) dias, 

promovam-se a doação em favor do Estado do Mato Grosso.

II - Proceda-se com a incineração das drogas apreendidas, fl. 16, e após 

efetuada a destruição e lavrado o auto circunstanciado, certificando-se 

neste a destruição total realizada, dê-se ciência ao Ministério Público.

III – Ademais, das munições apreendidas, fl. 16, encaminhem-se os 

projéteis descritos ao Comando do Exército, para os devidos fins, nos 

termos do que dispõe o art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, observadas as 

cautelas de estilo.

IV - Por fim, certifique-se o trânsito em julgado, cumprido as comunicações 

de praxe e ARQUIVE-SE os autos mediante as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 656830 Nr: 6209-14.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 1. Relatório. Considerando que existem objetos apreendidos no presente 

feito, fl. 30, e o acusado foi devidamente sentenciado, fls. 177/186, faz-se 

necessário dar uma destinação dos objetos supracitados. 2. 

Fundamentação. (..) 3. Dispositivo. I – Postas essas considerações, 

DETERMINO o perdimento dos bens apreendidos e discriminados no auto 

de Apresentação e Apreensão de fl. 30, todos em favor do Estado de 

Mato Grosso. II – No que tange aos valores apreendidos, seja depositado 

no Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14. 

III – Oficie-se o Gerente de Gestão de Bens Apreendidos, responsável 

pela alienação/leilão e controle dos bens apreendidos do tráfico no Estado 

de Mato Grosso, para proceder com a destinação dos bens apreendidos. 

IV – Proceda-se com a incineração das drogas apreendidas, e após 

efetuadas as destruições e lavrado o auto circunstanciado, 

certificando-se neste a destruição total realizada, dê-se ciência ao 

Ministério Público. V – Ademais, das munições apreendidas, fl. 30, 

encaminhem-se os projéteis descritos ao Comando do Exército, para os 

devidos fins, nos termos do que dispõe o art. 25, caput, da Lei nº 

10.826/03, observadas as cautelas de estilo. VI – Expeça-se o 

necessário. VII – Após, às providências, arquive-se os autos com as 

baixas de estilo.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 473 de 620



 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 618149 Nr: 1246-65.2014.811.0064

 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): JULIO CESAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 1. Relatório. Considerando que existem objetos apreendidos no presente 

feito, fl. 14, e o acusado foi devidamente sentenciado, fls. 139/150, faz-se 

necessário dar uma destinação dos objetos supracitados. 2. 

Fundamentação. (...) 3. Dispositivo. I – Postas essas considerações, 

DETERMINO o perdimento dos bens apreendidos e discriminados no auto 

de Apresentação e Apreensão de fl. 14, todos em favor do Estado de 

Mato Grosso. II – No que tange aos valores apreendidos, seja depositado 

no Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 10.190/14. 

III – Oficie-se o Gerente de Gestão de Bens Apreendidos, responsável 

pela alienação/leilão e controle dos bens apreendidos do tráfico no Estado 

de Mato Grosso, para proceder com a destinação dos bens apreendidos. 

IV – Proceda-se com a incineração das drogas apreendidas, e após 

efetuadas as destruições e lavrado o auto circunstanciado, 

certificando-se neste a destruição total realizada, dê-se ciência ao 

Ministério Público. V - Expeça-se o necessário. VI – Após, às 

providências, arquive-se os autos com as baixas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 617313 Nr: 363-21.2014.811.0064

 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): WELINTON CONCEIÇÃO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadmo Martins Ferreira 

Lima - OAB:7039-B, NELSON PEREIRA LOPES - OAB:3951, PATRICIA 

MEIRELLES WIECZOREK - OAB:12.496 OAB/MT

 Considerando que existem objetos apreendidos no presente feito, fl. 30, e 

o acusado foi devidamente sentenciado, fls. 184/192, faz-se necessário 

dar uma destinação dos objetos supracitados.

Diante do exposto,

 Decido:

 I – Promova as restituições dos objetos lícitos apreendidos, fl. 30. Sendo 

intimado e o réu não promover a retirada dos objetos em 15 (quinze) dias, 

promovam-se as doações em favor do Estado de Mato Grosso ou a 

destruição dos mesmos.

II – Por fim, certifique-se o trânsito em julgado, cumprido as comunicações 

de praxe e ARQUIVE-SE os autos mediante as formalidades legais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 333788 Nr: 4602-10.2010.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO ROGÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Marcio Dias Cunha - 

OAB:5391-MT

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu ALDO ROGÉRIO 

RIBEIRO DOS SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da 

Lei 11.343/06. (...).Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados.Observem-se as demais orientações da 

Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta condenação.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 332245 Nr: 3056-17.2010.811.0064

 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): RUBENS FÉLIX HONÓRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Piva Clemente - OAB:

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu RUBENS FÉLIX 

HONÓRIO como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 33, §1º, I 

da Lei 11.343/06; art. 12 da Lei 10.826/03 e no art. 180, caput, do Código 

Penal.3.1(...).Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado 

no rol dos culpados.Observem-se as demais orientações da Corregedoria 

de Justiça, pertinentes a esta condenação.Publique-se, Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 309828 Nr: 1352-71.2007.811.0064

 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): WILLIAM ALVES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 3. Dispositivo.Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a 

presente ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos 

acusado WILLIAM ALVES DA SILVA, conforme inteligência do artigo 107, 

inciso IV e art. 109, inciso III c/c art. 115 c/c art. 110, § 1°, todos do Código 

Penal Brasileiro.DETERMINO o perdimento dos bens apreendidos e 

discriminados no termo de exibição e apreensão de fl. 14, todos em favor 

do Estado de Mato Grosso - Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, 

conforme a Lei 10.190/14, vez que não comprovada a origem lícita. 

Oficie-se o Gerente de Gestão de Bens Apreendidos, responsável pela 

alienação/leilão e controle dos bens apreendidos do tráfico no Estado de 

Mato Grosso, para proceder com a destinação dos bens 

apreendidos.Após o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas de 

praxe.Publique-se, Registre-se eIntimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 306626 Nr: 4767-96.2006.811.0064

 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): JORGE AVELINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Dispositivo.Declaro prescrito o direito do Estado em continuar a presente 

ação penal. Assim, DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusado 

WILLIAM ALVES DA SILVA, conforme inteligência do artigo 107, inciso IV 

e art. 109, inciso III c/c art. 115 c/c art. 110, § 1°, todos do Código Penal 

Brasileiro.DETERMINO o perdimento dos bens apreendidos e discriminados 

no termo de exibição e apreensão de fl. 14, todos em favor do Estado de 

Mato Grosso - Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 

10.190/14, vez que não comprovada a origem lícita. Oficie-se o Gerente de 

Gestão de Bens Apreendidos, responsável pela alienação/leilão e controle 

dos bens apreendidos do tráfico no Estado de Mato Grosso, para 

proceder com a destinação dos bens apreendidos.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique-se, Registre-se 

eIntimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 662339 Nr: 10876-43.2017.811.0064

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:16257

 .3. Dispositivo.Procedo com DESCLASSIFICAÇÃO do delito de tráfico de 

entorpecentes para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, com respectiva 

extinção da punibilidade por cumprimento de pena análoga, pelo tempo de 

prisão ocorrido.Determina a restituição dos bens apreendidos as fls. 15 ao 

requerido. Intime-o, através de sua defesa constituída para, no prazo de 

15 (quinze) dias, retirar os objetos descritos no auto de apreensão de fls. 
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15, sob pena de perdimento ao Estado de Mato Grosso, mais precisamente 

ao Fundo Estadual de Combate ao Entorpecente.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique-se,Registre-se e 

Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 619796 Nr: 2923-33.2014.811.0064

 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): JOSIMAR CARVALHO DA SILVA, AUGUSTO 

ROGER MIGUEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 3. DispositivoJULGO PARCIALENTE PROCEDENTE a denúncia para 

ABSOLVER o réu JOSIMAR CARVALHO DA SILVA, qualificado nos autos, 

das imputações referentes ao art. 33, caput da Lei 11.343/06, bem como 

procedo com DESCLASSIFICAÇÃO do delito em relação ao réu AUGUSTO 

ROGER MIGUEL DA SILVA, para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06, 

com respectiva extinção da punibilidade por cumprimento de pena análoga, 

pelo tempo de prisão ocorrido.Por fim, determino a restituição dos objetos 

lícitos apreendidos constantes do termo de exibição e apreensão fl. 14, 

além do levantamento do valor apreendido, fl. 46.Decorrido o prazo 

recursal, e uma vez procedida com as comunicações de estilo, bem como 

atendida as determinações constante do parágrafo acima, então arquive o 

presente feito mediante as formalidades legais.Após coisa julgada, 

arquive-se os autos,  com as dev idas caute las  de 

praxe.Publique-se,Registre-se eIntimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 600213 Nr: 4649-47.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO NUNES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Onório Gonçalves da Silva 

Júnior - OAB:12.992-MT

 , DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusado CARLOS ALBERTO 

NUNES LIMA, conforme inteligência do artigo 107, inciso IV e art. 109, 

inciso V c/c art. 115 c/c art. 110, § 1°, todos do Código Penal 

Brasileiro.DETERMINO o perdimento dos bens apreendidos e discriminados 

no termo de exibição e apreensão de fl. 14, todos em favor do Estado de 

Mato Grosso - Fundo Estadual sobre Drogas - FUNESD/MT, conforme a Lei 

10.190/14, vez que não comprovada a origem lícita. Oficie-se o Gerente de 

Gestão de Bens Apreendidos, responsável pela alienação/leilão e controle 

dos bens apreendidos do tráfico no Estado de Mato Grosso, para 

proceder com a destinação dos bens apreendidos.Nos termos do disposto 

no art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, observadas as cautelas de estilo, 

encaminhem-se as armas de fogo, bem como as munições apreendidas, 

descriminadas as fl. 12, ao Comando do Exército.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as cautelas de praxe.Publique-se, Registre-se 

eIntimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 676487 Nr: 8293-51.2018.811.0064

 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): BEATRIZ GUEDES DA SILVA, JESSICA 

KATIELE DE ANDRE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:, Douglas Cristiano Alves Lopes - OAB:15.616 MT

 Trata-se de ação penal pelo meio da qual foram denunciadas Beatriz 

Guedes da Silva, pelas práticas, em tese dos dispostos nos artigos 155, § 

4°, inciso IV (1° Fato), do Código Penal e artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 

(2° Fato) c/c artigo 69, do Código Penal e Jéssica Katieli de André, pelas 

práticas, em tese dos dispostos nos artigos 155, § 4º, inciso IV (1° Fato) e 

artigo 297, caput, (3° Fato), c/c artigo 69, todos do Código Penal. As 

acusadas foram devidamente notificadas, fl. 177, em seguida, por meio da 

Defensoria Pública, foi apresentada à defesa preliminar em face da 

acusada Beatriz, fl. 182, como também, através de advogado constituído, 

a acusada Jéssica apresentou a sua resposta à acusação, alegando na 

oportunidade, a aplicação do princípio da insignificância, fls. 197/202. É o 

relatório.

 Diante do exposto,

 Decido:

I – Ante as alegações vertidas no feito, teor de fls. 197/202 e o petitório de 

fls. 184/185, remetam-se os autos ao Ministério Público para se 

manifestar.

II – Após, voltem-me para deliberações.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 338189 Nr: 1993-20.2011.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR o réu FLÁVIO SILVA 

SANTOS como incurso nas sanções do artigo 33, caput, da Lei 

11.343/06.3.1. (...). Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do 

condenado no rol dos culpados.Observem-se as demais orientações da 

Corregedoria de Justiça, pertinentes a esta condenação.Publique-se, 

Registre-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669494 Nr: 2132-25.2018.811.0064

 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): RENATO RUFINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 3. DispositivoOPERO A DESCLASSIFICAÇÃO da imputação inserida da 

inicial acusatória para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Expeça-se, 

com urgência, o competente alvará de soltura em favor de Renato Rufino 

da Silva.Remetam-se os autos ao representante do Ministério Público, para 

que se manifeste acerca do disposto no art. 48, § 5º da lei 

11.343/06.Proceda com a devolução do valor apreendido, eis que não 

comprovados nos autos ser de origem ilícita.Intime-se a defesa e dê-se 

ciência ao Ministério Público.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 669494 Nr: 2132-25.2018.811.0064

 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): RENATO RUFINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Homologo a desistência formuladas pelas partes, dando por encerrada a 

instrução probatória, vez que interrogado o réu. Dado a adiantado da hora, 

voltem-me conclusos para sentença

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Wagner Plaza Machado Junior

 Cod. Proc.: 673223 Nr: 5357-53.2018.811.0064

 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): FRANCIELE SILVA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR(A) PÚBLICO(A) - 

OAB:

 Trata-se de denúncia oferecida em desfavor de FRANCIELE SILVA 
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SOUZA, dando-a como incurso nas sanções do artigo 33, caput, c/c art. 

40, inc. III, 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 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 – Apresentada a peça de defesa voltem-me conclusos para deliberar 

quanto ao recebimento da denúncia.

Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar 

Contra a Mulher

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 662388 Nr: 10920-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B/MT

 Certifico que CITEI Edivaldo dos Santos Oliveira, entreguei contrafé e colhi 

nota de ciência, informando o réu que seu defensor é Leonardo 

Geovanelli.

Helson de Siqueira Correa

669

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 654729 Nr: 4240-61.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE FRANCISCO DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 4240-61.2014.811.0064 – Código 654729

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Parte Réu: Jorge Francisco dos Santos

Data e horário: quinta-feira, 27 de Setembro de 2018, 15h09min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Rodrigo Fonseca Costa, a vítima e a 

testemunha. Ausente o acusado.

A vítima informou que o acusado encontra-se internado junto ao Hospital 

Paulo de Tarso, nesta Comarca, em virtude de ser acometido pelo CID 

F31.2, inclusive trouxe documentos para comprovar o alegado 

(documentos anexos).

 Vistos etc.

Considerando os documentos juntados pela vítima nesta solenidade 

(documentos anexos), dê-se vista dos autos ao Ministério Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Às providências. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Rodrigo Fonseca Costa

 Promotor de Justiça

Maria Aparecida Francisco dos Santos

Vítima

 Michel Florestal

 Testemunha

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 636201 Nr: 7266-38.2015.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAYKO DOUGLAS DA CONCEIÇÃO SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530 MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 7266-38.2015.811.0064 – Código 636201

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->Processo Criminal.

 Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso.

Parte Réu: Mayko Douglas da Conceição Santana

Data e horário: quinta-feira, 27 de Setembro de 2018, 15h20min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

 Advogada: Erika Moraes de Lima

 Réu: Mayko Douglas da Conceição Santana

Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça, a advogada, a vítima e o acusado. 

Ausente a testemunha a testemunha T. da C. dos S.

 As partes desistiram da oitiva da testemunha T. da C. dos S.

Vistos etc.

Inicialmente, HOMOLOGO o pedido de desistência de oitiva da testemunha 

T. da C. dos S., ante as manifestações das partes.

 Consigno que, apesar da aplicação do Artigo 367 do Código de Processo 

Penal, o acusado compareceu na presente solenidade independente de 

intimação.

 Por fim, dou por encerrada a presente instrução processual, nos termos 

do que dispõe o Artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal, converto 

os debates orais em memoriais escritos, faculto o prazo de 05 (cinco) dias 

às partes, iniciando-se pela acusação.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Rodrigo Fonseca da Costa

Promotor de Justiça

Erika Moraes de Lima

 Advogada

 Mayko Douglas da Conceição Santana

 Acusado

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 650288 Nr: 10511-23.2016.811.0064

 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): WILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 10511-23.2016.811.0064 – Código 650288

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->Processo Criminal.

 Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso.

Parte Réu: Wilson de Oliveira

 Data e horário: quinta-feira, 27 de Setembro de 2018, 16h02min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça. Ausentes a vítima e o acusado.

 Vistos etc.

Ante o teor da certidão de fls. 49, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público.

Após, retornem-me os autos conclusos.

 Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Rodrigo Fonseca da Costa

Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 655911 Nr: 5311-98.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILLO HENRIQUE BERTUCHE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 5311-98.2017.811.0064 – Código 655911

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->Processo Criminal.

 Parte Autora: Ministério Público Do Estado De Mato Grosso.

Parte Réu: Danilo Henrique Bertuche de Oliveira

Data e horário: quinta-feira, 27 de Setembro de 2018, 17h15min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a, es): Ministério Público Do Estado De Mato Grosso

Promotor de Justiça: Rodrigo Fonseca Costa

 Aberta a audiência constatou-se a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor de Justiça e a vítima. Ausentes as 

testemunhas e o acusado.

Vistos etc.

Inicialmente, verifica-se que o acusado, após ter sido devidamente citado, 

conforme se verifica dos autos, mudou de endereço sem informar a este 

Juízo, consoante se verifica de fls. 78, razão pela qual, o processo 

seguirá sem a sua presença, na forma preconizada pelo Artigo 367 do 

Código de Processo Penal.

Ademais, ante as ausências das testemunhas, redesigno a presente 

solenidade para o dia 31/07/2019, às 16h.

Às providências.

Cumpra-se, expedindo-se mandados de conduções coercitivas para as 

testemunhas M. F dos S. A. e R. G. B. dos S. A.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes – assessora de 

gabinete I, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Rodrigo Fonseca da Costa

Promotor de Justiça

Pâmela Bonethe dos Santos

 Vítima

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 662388 Nr: 10920-62.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Cristiano Alves 

Lopes - OAB:15.616 MT, LAURIBERTO DONIZETTI DE GODOY - 

OAB:16.369-B/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o IP, verifica-se que há prova da existência do(s) delito(s) 

(materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO 

A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada em Juízo e, 

por consequência, determino a instauração da competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigo 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 

2º, do CPP.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 No mais, processe-se o feito em segredo de justiça, em consonância com 

o Artigo 234-B do Código Penal c/c Artigo 5º, inciso LX e Artigo 93, inciso 

IX, da Constituição Federal.

Defiro a tramitação prioritária do feito, nos termos do item 7.48.1 e 

seguintes, todos da CNGC, devendo a Secretaria adotar as providências 

necessárias visando à pronta identificação do processo.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 08 de Agosto de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 679729 Nr: 11296-14.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FILIPE GUEDES LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR GUILHERME MOYA - 

OAB:20.235 MT

 (...) RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente colocada 
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em Juízo e, por consequência, determino a instauração da competente 

ação penal.Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) 

à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 

396, caput, do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos 

itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.Na resposta, o(s) 

acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo o que interesse 

à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do Artigo 

396-A do Código de Processo Penal.Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do 

Código de Processo Penal, a exceção será processada em apartado, nos 

termos dos Artigo 95 a 112 deste Código.Se a resposta não for 

apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 679469 Nr: 11036-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ROBERTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19987

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE NO PRAZO LEGAL TRAGA AOS 

AUTOS O DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DO AGENDAMENTO DA 

PERICIA MEDICA.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670879 Nr: 3302-32.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÍCERO DA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ONORIO GONÇALVES DA 

SILVA JUNIOR - OAB:12992 MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ, PARA QUE N PRAZO DE 05 (CINCO)DIAS 

APRESENTE OS MEMORIAIS ESCRITOS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 619974 Nr: 3109-56.2014.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PATRICIA PIMENTEL LOPES - 

OAB:OAB/MT 23.260, ROBERTO GONÇALVES FERREIRA - 

OAB:20438/O, Thalles Rezende Lange de Paula - OAB:11.922/MT

 Diante do exposto, em consonância com as alegações finais das partes, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na denúncia oferecida pelo 

Ministério Público em face do acusado JOSÉ APARECIDO DE SOUZA, 

devidamente qualificado nos autos e, por consequência, decreto a sua 

ABSOLVIÇÃO, o que faço com fulcro no Artigo 386, inciso VII, do Código 

de Processo Penal. Isento o acusado do pagamento das custas 

processuais, diante da presente sentença absolutória. Intime-se a vítima, 

do conteúdo da presente sentença, ainda que por edital, conforme 

determinado no Artigo 201, § 2º, do Código de Processo Penal. 

Notifique-se o acusado e seu defensor (a) da presente sentença, ocasião 

em que deverá ser indagado sobre o desejo de recorrer, na forma do item 

7.14.2 da CNGC/MT.Notifique-se o Ministério Público. Após o trânsito em 

julgado desta sentença, o que deverá ser certificado pela Sra. Gestora 

Judiciária, oficie-se imediatamente aos órgãos de praxe (DEPOL, SSP, 

INFOSEG etc.), comunicando-se o teor deste julgado, para os devidos fins 

de direito e, em seguida, arquivem-se estes autos independentemente de 

nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações necessárias 

neste Juízo.Se houver fiança prestada nos autos, declaro-a sem efeito, 

procedendo-se na forma do Artigo 337 do Código de Processo Penal .Por 

fim, determino que proceda-se com os recolhimentos de eventuais 

mandados de prisões expedidos em desfavor da acusado neste 

processo, bem como baixas e necessárias anotações.Publique-se. 

Registre-se.Intimem-se. Cumpra-se.Rondonópolis, 17 de setembro de 

2018.Maria Mazarelo Farias Pinto Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 679469 Nr: 11036-34.2018.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER ROBERTO FERREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO SANTANA DA 

SILVA - OAB:19987

 Código: 679469

Vistos etc.

Presentes os requisitos formais e materiais (Artigos 41 e 395, este 

contrário sensu, ambos do Código de Processo Penal), eis que, 

analisando-se o Inquérito Policial, verifica-se que há prova da existência 

do(s) delito(s) (materialidade) e indícios suficientes de autoria contra o 

indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida na forma como inicialmente 

colocada em Juízo e, por consequência, determino a instauração da 

competente ação penal.

Cite(m)-se o(s) denunciado(s) para oferecer(em) resposta(s) à acusação, 

por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do Artigo 396, caput, 

do Código de Processo Penal, observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 

, 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da CNGC/MT.

Na resposta, o(s) acusado(s) poderá(ão) arguir preliminares e alegar tudo 

o que interesse à(s) sua(s) defesa(s), oferecer documentos e 

justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário, nos 

termos do Artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Nos termos do Artigo 396-A, § 1º, do Código de Processo Penal, a 

exceção será processada em apartado, nos termos dos Artigos 95 a 112 

deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o(s) acusado(s), 

citado(s), não constituir(em) defensor(es), fica desde já nomeada a 

Defensoria Pública local para oferecê-la(s) em 10 (dez) dias, 

concedendo-lhe vista dos autos para tal fim, nos termos do Artigo 396-A, 

§ 2º, do Código de Processo Penal.

Apresentada(s) a(s) resposta(s), retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Por fim, intime-se a defesa do acusado para que informe se ainda há 

necessidade do acusado permanecer em prisão domiciliar, devendo o 

mesmo juntar aos autos os documentos comprobatórios do alegado.

 Às providências. Publique-se.

 Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se.

Rondonópolis, 03 de Setembro de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659056 Nr: 8099-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 659056

Vistos etc.

O acusado foi citado por edital conforme dá conta as certidões de fls. 

48/50, deixando decorrer o prazo sem qualquer manifestação de defesa.

Assim, nomeio o representante da Defensoria Pública Estadual, como 

curador especial para patrocinar a defesa do acusado.

Às providências.

 Cumpra-se.

 Rondonópolis, 13 de Agosto de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659056 Nr: 8099-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código: 659056

Vistos etc.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 45.

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, 05 de Junho de 2018.

Maria Mazarelo Farias Pinto

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 604015 Nr: 1767-78.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR 

CONTRA A MULHER

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DE JULGAMENTO

Número do Processo: 1767-78.2012.811.0064 – Código 604015.

Espécie: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

Parte Autora: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Parte Réu: Wheelabarton Resende De Souza.

Data e horário: terça-feira, 28 de Novembro de 2017, 13h50min.

PRESENTES

Juiz(a) de Direito: Dr.(a) Maria Mazarelo Farias Pinto

Autor(a,es): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Promotor de Justiça: AUGUSTO CESAR FUZARO

Aberta a audiência restou verificada a presença do Ministério Público por 

intermédio do seu Promotor Dr. Augusto Cesar Fuzaro e o Defensor 

Público Maicom Alan Fraga Vendruscolo. Ausente a testemunha Jaqueline 

Garcia Ferraz.

 Vistos etc.

A audiência ficou prejudicada diante da ausência das testemunhas 

Jaqueline Garcia Ferraz e Washinton Geza dos Santos, embora 

devidamente intimadas (fls. 104 e 104) assim, designo audiência para o dia 

31/01/2018, às 17h.

Cumpra-se, expedindo-se mandado de condução coercitiva para a 

testemunha Jaqueline Garcia.

Saem os presentes intimados.

 Nada mais havendo a consignar, por mim, Pâmela Lopes, foi lavrado o 

presente termo, que vai assinado pelos presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

Augusto Cesar Fuzaro

Promotor de Justiça

Maicom Alan Fraga Vendruscolo

Defensor Público

 Wheelabarton Resende De Souza

Acusado

 Washinton Geza dos Santos

Testemunha de defesa

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 609218 Nr: 7107-03.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO MOTA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Código 609218

Vistos etc.

 Inicialmente, HOMOLOGO a desistência de oitiva da vítima Rosangela 

Aparecida Trajano, ante o teor da cota ministerial de fls. 184.

Ademais, considerando que foi aplicado o Artigo 367 do Código de 

Processo Penal, em relação ao acusado (fls. 165), declarando encerrada 

a instrução processual e nos termos do que dispõe o Art. 403, § 3º do 

Código de Processo Penal, converto os debates orais em memoriais 

escritos, facultando o prazo de 05(cinco) dias sucessivos para as partes.

Notifiquem-se.

Às providências.

 Cumpra-se.

Rondonópolis, 09 de Novembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 659056 Nr: 8099-85.2017.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR DA SILVA BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em correição.

Inicialmente, presentes os requisitos formais e materiais (Artigo 41 e 395, 

este contrario sensu, ambos do CPP), eis que, analisando-se o IP, 

verifica-se que há prova da existência do delito (materialidade) e indícios 

suficientes de autoria contra o indiciado, RECEBO A DENÚNCIA oferecida 

na forma como inicialmente colocada em Juízo e, por consequência, 

determino a instauração da competente ação penal.

Cite-se o denunciado para oferecer resposta à acusação, por escrito, no 

prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 396, caput, do CPP, 

observando-se o disposto nos itens 7.5.1.3 , 7.5.1.4 e 7.5.1.5 , todos da 

CNGC/MT.

Na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e 

requerendo sua intimação, quando necessário, nos termos do artigo 

396-A do CPP.

Nos termos do artigo 396-A, § 1º, do CPP, a exceção será processada em 

apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 deste Código.

Se a resposta não for apresentada no prazo legal ou se o acusado, 

citado, não constituir defensor, fica desde já nomeada a Defensoria 

Pública local para oferecê-la em 10 (dez) dias, concedendo-lhe vista dos 

autos para tal fim, nos termos do artigo 396-A, § 2º, do CPP.

Apresentada a resposta, retornem-me os autos conclusos.

Defiro os requerimentos constantes da cota à denúncia.

 Atenda-se ao disposto no item 7.5.1, III e IV, da CNGC .

Anote-se o necessário junto ao registro e distribuição.

Às providências. Cumpra-se.

Rondonópolis, 05 de setembro de 2017.

Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 604015 Nr: 1767-78.2012.811.0064

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 479 de 620



 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 Vistos em Correição.

Primeiramente, foi nomeada como curadora da vítima a servidora Sra. 

Pamela Cristine Lopes, tendo em vista que a responsável legal da vítima é 

testemunha no presente feito.

Consigno que o depoimento da vítima foi colhido sem a presença do 

acusado, mas na presença do Defensor Público.

Ademais, ante o não comparecimento da testemunha Washinton Geza dos 

Santos, que segundo informações do acusado o mesmo encontra-se 

hospitalizado, apesar de devidamente intimado (fl. 85), redesigno a 

presente audiência instrutória para o dia 28/11/2017 às 13h30min, saindo 

os presentes devidamente intimados.

Por fim, dê-se vista ao Ministério Público, por Sua Excelência Promotor de 

Justiça, para que identificar e localizar a pessoa de Jaqueline, que será 

ouvida na condição de testemunha do Juízo.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Brunna Mellissa Pinheiro Moreira 

– Estagiária, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos 

presentes.

 Maria Mazarelo Farias Pinto

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 670132 Nr: 2614-70.2018.811.0064

 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: YVAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADS, PCVAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HADAN FELIPE PORFIRIO - 

OAB:13715/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2614-70.2018.811.0064 (Código 670132)Vistos etc.Trata-se 

de AÇÃO DE SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR E DE VISITAS C/C PEDIDO 

DE GUARDA C/C PEDIDO DE ALIMENTOS ajuizada por YEDA VIGILATO 

APARECIDO COSTA em desfavor de BENIVALDO ALVES DA SILVA, 

ambos qualificados nos autos.Consta decisão do Juízo da 2ª Vara de 

Família e Sucessões desta Comarca declinando da competência em favor 

deste Juízo (fls. 194/197).Redistribuído o feito, vieram-me os autos 

conclusos.É relatório. Passo a decidir.Inicialmente, recebo o processo no 

estado em que se encontra, HOMOLOGO o presente para que produza 

seus efeitos jurídicos.Não obstante tenha aportado o feito à conclusão, em 

tese, para proferir a sentença, converto o julgamento em diligência. Isso 

porque, após analisar cuidadosamente os autos, verifico que a situação 

delineada no processo é extremamente delicada, portanto, considerando o 

decurso do tempo que foi realizado o último estudo social com as partes e 

visando resguardar sempre o melhor interesse dos menores.DETERMINO 

que a Equipe Multidisciplinar deste Juízo diligencie elaborando relatório 

detalhado em relação às partes envolvidas no litigio, ou seja, avós 

maternos e paternos e com os genitores ora requeridos Benivaldo Alves 

da Silva e Pamella Cristina Vigilato Araújo Silva, bem como com os 

menores Pedro Henrique Araújo Silva e Evelyn Cristina Vigilato Silva. 

Assim,

Comarca de Sinop

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1007494-41.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PORTAL DA MATA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (AUTOR(A))

BRUNO JIVAGO BUDNY (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERALDO LOURENCO DE ALMEIDA (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 168,00 (cento e 

sessenta e oito reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de 

Justiça, referente ao ressarcimento de diligência, conforme certidão de ID 

15526091, 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1013316-45.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LIMPA ENTULHOS EIRELI - ME (AUTOR(A))

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEOTOP CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA (RÉU)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - SEDUC (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO SALIM CARONE OAB - 103.901.137-35 (PROCURADOR)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado, devendo referida importância ser paga 

na forma disposta no artigo 4º do Provimento n. 07/2017-CGJ e parágrafos 

a seguir transcritos: “Art. 4º - A guia para pagamento das diligências dos 

Oficiais de Justiça será emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de 

Justiça do Estado do Mato Grosso (www.tjmt.jus.br). § 1º - Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º - Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. § 3º - Em caso 

de complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. § 4º - O Sistema de Arrecadação 

Bancária identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 

(quarenta e oito) horas úteis.” Informa-se que para gerar a guia inerente 

ao pagamento da diligência, o usuário deve acessar o site do Tribunal de 

Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção “Guias” que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

“Emissão de Guia de Diligência”. Outras informações podem ser 

encontradas no Manual da Central de Pagamento de Diligências

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002162-30.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA FERNANDES DA GAMA (REQUERENTE)

CINTIA MARY DUTRA BELINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUAVE BELEZA ESTETICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1002162-30.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ELAINE 

CRISTINA FERNANDES DA GAMA REQUERIDO: SUAVE BELEZA ESTETICA 

LTDA - EPP Vistos etc. No que tange ao pedido de citação editalícia, é 

medida por demais precoce, mesmo porque não foram esgotados todos os 

meios de localizar a parte requerida. Não suplicada qualquer providência 
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ao Poder Judiciário por meio de seus sistemas informatizados, ou outras, 

no sentido de localizar o paradeiro dela. Para, aí sim, sendo infrutíferas as 

diligências, intentar a pretendida citação. Logo, a parte requerida ainda 

não se encontra em lugar incerto e não sabido, como pressuposto para a 

integração ficta da lide. O que desautoriza o deferimento do pedido 

pretendido, vez que ausentes qualquer das hipóteses elencadas no art. 

256 do CPC. Nesse sentido, são as lições de MARCUS VINICIUS RIOS 

GONÇALVES: “O juiz só deferirá a citação por edital quando o réu tenha 

sido procurado, sem êxito, em todos os endereços constantes dos autos, 

e quando houverem sido esgotadas as possibilidades de localizá-lo. Ela há 

de ser sempre excepcional e, antes de deferi-la, o juiz deve avaliar se não 

há alguma maneira de conseguir que a citação seja feita por carta ou por 

oficial de justiça”. (Direito Processual Civil, 3.º edição, E. Saraiva, p. 323). 

Corroborando com o entendimento seguem arestos ora compilados com 

destaques: “APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. BENS IMÓVEIS. CITAÇÃO 

POR EDITAL. Para que seja possível a citação por edital, imprescindível o 

esgotamento de todas as diligências possíveis para que a parte ré seja 

encontrada. Hipótese em que o exaurimento na localização dos réus não 

se consubstanciou, fato que configura a nulidade da citação por edital, 

que se constitui em medida extrema”. DERAM PROVIMENTO À APELAÇÃO, 

PARA DESCONSTITUIR A SENTENÇA. UNÂNIME. (TJRS - AC: 

70076135102, Vigésima Câmara Cível, Relatora: Walda Maria Melo Pierro, 

Julgado em 14/03/2018, Publicado no DJE em 02/04/2018); “EMBARGOS À 

EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – AUSÊNCIA DE 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. São requisitos da citação por edital a afirmação e a prova 

que o réu encontra-se nas situações encartadas nos incisos I e II, do art. 

231, do CPC/73, a afixação do edital na sede do juízo, certificada pelo 

escrivão, além da publicação no prazo máximo de 15 (quinze) dias, uma 

vez no órgão oficial e pelo menos duas vezes em jornal local. Ausentes 

tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia”. (TJMT - APL: 

00015687920138110045 422/2017, Quinta Câmara Cível, Relator: Des. 

Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 15/03/2017, Publicado no DJE 

em 22/03/2017); “MONITÓRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE – 

AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS – RECURSO PROVIDO. A 

citação por edital pressupõe a afirmação e a prova que o réu está nas 

situações encartadas nos incisos I, II e III, do art. 256, do CPC. Ausentes 

tais requisitos, considera-se nula a citação editalícia realizada antes de 

esgotadas as diligências necessárias para a localização do possível 

endereço da ré”. (TJMT - APL: 00020272320098110045, Quinta Câmara 

Cível, Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Julgado em 

22/03/2017, Publicado no DJE em 29/03/2017); Isto posto, INDEFIRO, neste 

momento processual, o pedido de citação da parte requerida por edital, e 

determino a intimação da autora, para em 05 dias, indicar novos 

endereços onde ela possa ser encontrada e/ou pugnar o que entender de 

direito, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Sinop – MT, 27 de 

setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009556-54.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RONIZE ANTONIO BARBOSA (ADVOGADO(A))

PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YURI FERNANDO DAVOGLIO (RÉU)

ELIZETE FAQUIM - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do(a) advogado(a) da parte autora para, no prazo de 05 

(cinco) dias: a) efetuar o preparo da carta precatória a ser expedida à 

comarca de Cuiabá-MT. Devendo juntar a guia e o comprovante a estes 

autos; b) efetuar o pagamento da importância de R$ 42,00 (quarenta e 

dois reais) referente à diligência do(a) Senhor(a) Oficial(a) de Justiça, 

para o cumprimento do mandado de citação da requerida Elizete Faquim - 

ME (Mirella Variedades) , 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012878-19.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

RICARDO NEGRAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLY INEZ TATIM BRUM (EXECUTADO)

COPAYBA INDUSTRIA E EXPORTACAO DE MADEIRAS LTDA - EPP 

(EXECUTADO)

ROSEMARY STABILLE CAVALLARO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, manifestar acerca da certidão de ID 15628450.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 250970 Nr: 18769-09.2015.811.0015

 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: LEOBALDINO TEIXEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CREFISA S/A, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSIANI FERREIRA DA COSTA 

RONQUIM - OAB:OAB/MT Nº16.333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES NEY JOSÉ GOMES - 

OAB:OAB/MS 8.659

 Não é o caso dos autos. Posicionamento judicial claro, estabelecendo a 

taxa média de juros de mercado que entendeu aplicável ao caso. Se é ou 

não a taxa de juros correta, isso nem de longe configura contradição. Mas 

posicionamento judicial desafiável por apelação, sem vocação os 

embargos aclaratórios para modificar o julgado. Sem o vislumbre da mínima 

possibilidade de admitir efeito infringente. Do mesmo modo, nenhuma 

omissão. Sentença a pronunciar-se sobre todos os pontos deduzidos, 

ensejando sua compreensão escorreita. Também não há que falar em erro 

material. Nada a indicar expressão diversa da pretendida ou 

estabelecimento de taxas de juros não condizentes com o anunciado na 

fundamentação. Ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou 

erro material. Sentença objetivamente clara, precisa e nos parâmetros do 

entendimento esposado. Ainda que se tenha como inaplicável a taxa média 

de juros de mercado nela definida.A discordância recomenda outra 

espécie instrumental de insurgência, não servindo os embargos 

declaratórios para simplesmente alterar os critérios nitidamente 

estabelecidos. Ex positis, admito os presentes e tempestivos embargos 

declaratórios, atendidos os demais pressupostos recursais. Todavia 

inacolho a pretensão neles deduzida, de maneira a julgá-los 

improcedentes.Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 275171 Nr: 13205-15.2016.811.0015

 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: BANCO BRADESCO FNANCIAMENTO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATAICE BORGES DOARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA 

MACEDO - OAB:17528/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo o(s) advogado(s) da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) 
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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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 173986 Nr: 9296-04.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 158, conforme autoriza 

o art. 921, inciso III, do CPC, pelo prazo máximo de 01 ano, conforme 

requerido, a fim de que sejam encontrados bens de propriedade do 

executado passíveis de penhora.

Com a suspensão do processo, de acordo com os § 1º do aludido art. 921 

do CPC, sobrestado também resta o curso da prescrição.

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.

 Defiro a juntada do substabelecimento de p. 160. Anote-se para fins das 

intimações de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 82455 Nr: 10732-08.2006.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KOCZINSKI ELETROTÉCNICA LTDA. - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL & CIA LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO MARQUES CHAGAS - 

OAB:13699, JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - OAB:MT 10.924, 

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - OAB:13977-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÁSSIA CRISTINA DA SILVA - 

OAB:MT-4.865, CELSO ALMEIDA DA SILVA - OAB:5952/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 194, pelo prazo de 60 

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.

Defiro a juntada do substabelecimento de p. 195. Anote-se para fins das 

intimações de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 130384 Nr: 9599-86.2010.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. R.H. INFORMÁTICA E ELETRONICOS LTDA, 

IONICE DE CAMARGO, DANUBIA FADANELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 Vistos etc.

Pedido de buscas nos sistemas informatizados (Bacenjud, Infojud e Siel), 

visando localizar endereços da executada ainda não citada, a avalista 

Danubia Fadanelli.

É o mínimo relatório.

Decido.

Observado que das três executadas, as duas primeiras já foram citadas, 

conforme certidão de p. 67, oferecendo um caminhão como caução a fim 

de promover embargos do devedor, já julgados, não acolhidos, 

improcedentes.

 A parte exequente, autômata, insiste em encontrar a avalista, com 

possibilidade de penhorar o bem dado em caução, se ainda existir, a 

tornar uma singela execução num processo ancião, que já dura mais de 

08 anos e por enquanto absolutamente estéril, conquanto a perspectiva 

ora assinalada.

 De todo modo, se a desídia grassa, este juízo, fazendo o alerta, por se 

tratar de interesse privado, não tem como socorrer a parte leniente, ainda 

mais se tratando de uma potência bancária brasileira.

 Assim, as pesquisas pretendidas devem ser promovidas.

 “As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do 

mérito, incluída a atividade satisfativa”.

“Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se 

de acordo com a boa-fé”.

“Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”.

“Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às 

exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da 

pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a 

legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Dicção respectivamente dos arts. 4º, 5º, 6º e 8º do CPC. Tem a ver com o 

disposto no art. 5º, inciso LXXVIII, da Magna Carta.

Nesse sentido a jurisdição deve funcionar com efetividade e não mera 

chanceladora de formalidades inócuas ou preciosismos de antanho que 

militam contra referidos princípios, contando com a boa-fé e a colaboração 

das partes, a buscar uma decisão de mérito justa e efetiva.

 Assim é que no Livro I do processo de conhecimento, parte especial, art. 

319, § 1º, do CPC, existe a possibilidade desde a petição inicial de o 

acionante requerer diligências ao juiz necessárias a obtenção de 

informações relativas a nomes, prenomes, estado civil, existência de união 

estável, profissão, CPF ou CNPJ, e-mail, domicílio e principalmente, 

conforme a praxe, sendo a hipótese neste caso, o endereço das partes.

Calha anotar que se aplicam subsidiariamente aos demais Livros do CPC 

as regras da parte geral e do processo de conhecimento (arts. 318 

parágrafo único e 771 paragrafo único do CPC).

Portanto, se a parte não tem acesso a informações que levem ao 

paradeiro do adversário ou de seus bens, determina-se que sejam 

pesquisados nos sistemas eletrônicos conveniados (BACENJUD, INFOJUD 

e SIEL) a fim de que informem os endereços da parte acionada, se os 

tiverem em seus cadastros.

Deve ser frisado que a simples pesquisa de endereço da parte acionada 

não significa necessária quebra de sigilo fiscal, mas instrumento eletrônico 

colocado a disposição do Poder Judiciário, a ser utilizado como forma de 

consolidar os primados inicialmente mencionados nesta decisão.

Nesse sentido, a corroborar o entendimento seguem os arestos ora 

compilados, com destaques em negrito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INFOJUD. RENAJUD. 

CONSULTA. DEFERIMENTO. A orientação das turmas que compõem a 2ª 

Seção desta Corte no sentido de que a execução se justifica para a 

satisfação do credor, razão pela qual deve ser feita a consulta aos 
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sistemas eletrônicos (INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD) colocados 

exclusivamente à disposição da autoridade judiciária, para dar celeridade 

e efetividade a tais processos executivos, sem necessidade de 

esgotamento pelo credor dos meios possíveis na procura do endereço ou 

bens do devedor, não representando tal consulta qualquer 

excepcionalidade ou quebra de sigilo”. (TRF 04ª R.; AG 

5006629-23.2018.4.04.0000; Terceira Turma; Relª Desª Fed. Marga Inge 

Barth Tessler; Julg. 26/06/2018; DEJF 28/06/2018);

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO. 

TENTATIVAS INFRUTÍFERAS. ARRESTO ONLINE. DEFERIMENTO. 

RESIDÊNCIA DO EXECUTADO. ENDEREÇO. LOCALIZAÇÃO. SISTEMAS 

BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD. PESQUISA. POSSIBILIDADE. Se o oficial 

de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos 

bastem para garantir a execução (CPC/2015, art. 830).. Sendo da 

competência do juiz a realização de todos os atos expropriatórios, não se 

torna razoável proibir a possibilidade de que o arresto possa ser por ele 

efetivado, por meio de bloqueio de valores existentes em conta corrente 

ou aplicações financeiras do devedor não localizado. Esgotadas as 

diligências para localização do executado, é possível a utilização dos 

sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud para pesquisa do seu endereço”. 

(TJ-MG; AI 1.0480.15.015912-1/001; Rel. Des. Ramom Tácio; Julg. 

20/06/2018; DJEMG 29/06/2018).

Isto posto, DEFIRO o pedido, de maneira a determinar a realização das 

pesquisas nos sistemas eletrônicos conveniados mencionados, a serem 

os extratos agregados ao feito.

A seguir, pronuncie-se a parte acionante no prazo de 05 dias, requerendo 

o que for de direito e promovendo efetivo andamento processual.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179725 Nr: 513-86.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR FERNANDO RODRIGUES, ADÃO 

RODRIGUES, MARIA LUCIA DOS REIS RODRIGUES

 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.

Em 14 de abril de 2018 as partes foram intimadas da decisão de p. 166, 

que deferiu a expedição de carta precatória para avaliar e vender bem 

imóvel constritado. Apenas em 08 de agosto de 2018 veio a parte 

exequente a requerer suspensão do processo por 90 dias para juntar nos 

autos planilha atualizada do débito.

 Ora, primeiro, tratando-se de uma instituição financeira de destaque 

mundial, pedir 90 dias para agregar uma singela planilha de débito é 

atentar contra a razoável duração do processo, de que é corolário a 

celeridade processual. Segundo, entre as datas supra mencionadas 

transcorreram mais do que 90 dias, a demonstrar o pouco caso ou a 

preguiça da exequente em efetivamente cooperar para a ágil e consistente 

entrega da prestação jurisdicional.

 Ainda por cima, simplesmente a olvidar o deferimento do pedido de p. 166, 

não promovendo a expedição e distribuição da carta precatória 

recomendada.

 Isto posto, por beirar ao acinte, indefiro a suspensão do processo 

postulada à p. 166, sobretudo porque transcorrido da intimação da 

decisão de p. 166 tempo considerável e suficiente para a parte apresentar 

a informada planilha de atualização do débito.

 Assim, prossiga a exequente no feito no prazo de 05 dias, pugnando o 

que entender de direito, cientificada de que sua inércia poderá significar 

abandono da causa, resultando em seu julgamento sem resolução de 

mérito.

Por fim, defiro o pedido na mesma petição de p. 168, que deve ser 

observado pela secretaria, de modo que todas as intimações sejam 

realizadas em nome dos doutos advogados Renato Chagas Correa da 

Silva, inscrito na OAB/MT sob o número 8.184-A e Cristina Vasconcelos 

Borges Martins inscrita na OAB/MT sob o número 13.994/A, de um ou de 

outro.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 214670 Nr: 14684-14.2014.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON LUDGERO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome dos 

executados, pugnou a parte exequente pelo bloqueio de veículo mediante 

sistema RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o exequente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 192507 Nr: 14206-40.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROCLAMATA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COBEMA CONSTRUÇÕES, INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE DOS SANTOS 

PEREIRA WECCHIO - OAB:12049/SC, DILMAR DE ARRUDA CAMPOS - 

OAB:8195-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 142, pelo prazo de 01 

ano, conforme solicitado.

 Com a suspensão do processo, de acordo com os § 1º do aludido art. 

921 do CPC, sobrestado também resta o curso da prescrição.

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.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171648 Nr: 6926-52.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES FILHO & CIA LTDA - 

MERCADO MAZUTTI, FRANCISCO ALVES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, DANILO SILVA OLIVEIRA - OAB:15359-B, 

NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, RENATO 

CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

O acesso pelo credor aos dados relativos ao patrimônio declarado à 

Receita Federal, pelo devedor, é cabível como uma das últimas medidas 

tendentes à constrição de seus bens, por se relacionar com informações 

protegidas pelo sigilo fiscal, de modo que, sem mais alternativas, seja 

valorizada a efetividade da prestação jurisdicional em prazo razoável.
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 Convém acentuar que a execução é feita no interesse do credor, mas de 

modo menos oneroso ao devedor, que responde com todos os seus bens 

e direitos por suas dividas. Dicção dos arts. 789, 797 e 805 do CPC.

 Não significa atuação jurisdicional estéril ou indiferente, ou que as partes 

hajam com impropriedade ou maliciosamente, em homenagem aos arts. 2º, 

4º, 5º e 6º do CPC.

 Nesse passo, outras diligências precedentes foram intentadas. Porém 

sem êxito, não restando opção que não recomendasse tal acesso 

garantido pela Lei.

 É o caso dos autos, que autoriza a diligência, pois a causa está num 

impasse, ante a falta de bens da parte devedora.

 Isto posto, defiro o pleito formulado, para o fim de determinar a pesquisa, 

no sistema INFOJUD, de forma a obter as 03 últimas declarações de 

imposto de renda da parte executada.

 Com a resposta, determino que as informações oriundas da Receita 

Federal sejam encartadas nos autos, os quais passaram a tramitar em 

segredo de justiça, devendo a secretaria proceder o necessário para 

identificação visual de tal condição, a ser respeitada com o devido rigor.

Após, intime-se a parte exequente para se manifestar a respeito, no prazo 

de 05 dias, requerendo ainda o que mais for de direito.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 34347 Nr: 4843-78.2003.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRR NAKAMURA DIESEL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIS AURELIO ESPADOTOO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFFERSON AGULHÃO 

SPINDOLA - OAB:6416-B

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente à p. 205, uma vez que, 

consoante exegese do comando do art. 921, inciso III, do CPC, a ausência 

de bens penhoráveis dos executados 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.

A propósito, colaciono ainda o seguinte julgado, com destaques:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 791, III DO CPC/73. 

AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO 

PARALISADO POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS. AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A Súmula nº 240 do STJ somente se 

aplica quando ocorre à extinção do processo sem resolução do mérito, 

por abandono da causa, com fulcro no art. 267, III, do CPC, hipótese esta 

que não se amolda ao caso em testilha. Em que pese durante a suspensão 

do processo com fundamento no art. 791, III, do CPC, via de regra, não flua 

o prazo prescricional, é cediço que o feito não pode ficar infinitamente 

suspenso, pois a paralisação indefinida da execução para localização de 

bens do devedor acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação 

imprescritível, o que não pode ser aceito, sob pena de violar princípio 

constitucional de razoável duração do processo. (TJ-MT; APL 

142525/2016; Vila Bela da Santíssima Trindade; Relª Desª Cleuci Terezinha 

Chagas; Julg. 07/12/2016; DJMT 13/12/2016; Pág. 142).

 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.: 93503 Nr: 553-44.2008.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO APARECIDO DA PAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTE SATELITE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ JOANELLA - 

OAB:8601/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549 MT, VINICIUS RODRIGUES TRAVAIN - 

OAB:MT 8.750

 INTIME-SE o advogado da requerente para no prazo legal, manifestar 

acerca da certidão de decurso de prazo às fls.182, para requerer o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 154180 Nr: 2158-20.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA GHELLERE GARCIA MIRANDA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIBEL FÁBRICA DE BISCOITOS LTDA - ME, 

MARIA LUCIA PEREIRA DE SOUSA, SIRLEI DE FÁTIMA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO DE PINHO MASIERO - 

OAB:MT/13.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 127, pelo prazo de 01 

ano, conforme requerido, por disposição do art. 921 § 2º, do CPC.

Decorrido o prazo acima assinalado, prossiga a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, impugnando 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.: 171669 Nr: 6785-33.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEP-UDE, JEP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 174, pelo prazo de 01 

ano, conforme disposição do art. 921 § 2º, do CPC, uma vez que a parte 

exequente não se dispôs a requerer outro.

 Com a suspensão do processo, de acordo com os § 1º do aludido art. 

921 do CPC, sobrestado também resta o curso da prescrição.

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.

 Defiro a juntada do substabelecimento de p. 176. Anote-se para fins das 

intimações de estilo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 65520 Nr: 5176-59.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERINGUEIRA COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS 

LTDA., JOSE DE ARRUDA PINTO, AUTO POSTO DOS INGÁS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LÚCIA FERREIRA 

TEIXEIRA - OAB:OAB/3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN 
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PEREIRA MACHIAVELI - OAB:4.617-MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 321, 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.: 31270 Nr: 1932-93.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUL COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA SEEFELD WERNER - 

OAB:7839-B/MT, GÉRSON LUÍS WERNER - OAB:MT-6298-A, LUCIANA 

WERNER BILHALVA - OAB:MT/12.222, MARCOS LEVI BERVIG - 

OAB:6312-A/MT

 Deste modo, indefiro por enquanto a pesquisa de bens da parte 

executada no sistema INFOJUD, por ser inoportuna e afoita. Deve ser 

aguardado pela parte exequente o momento apropriado para renovar a 

postulação neste sentido, se lhe aprouver. Por outro lado, inexitosa a 

pesquisa de ativos financeiros em nome da executada, a pesquisa de 

veículos por ventura registrados no DETRAN em nome dela é medida de 

rigor. Não por oficio, sistema lento e de antanho. O sistema RENAJUD 

supre com maior eficiência e agilidade a pesquisa pretendida, que 

defiro.Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de 

indisponibilidade, por meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do 

crédito em execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja 

feita restrição virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a 

este processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 dias. 

Intime-se a parte executada da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.Acaso inexitosa a 

busca de veículos, pronuncie-se a parte exequente no prazo de 05 dias, 

requerendo o que for de direito.Defiro a juntada dos documentos 

apresentados às p. 251/259. Anote-se para fins das intimações de 

estilo.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 158384 Nr: 5572-26.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO BATISTA TEDESCO, MARCELO 

BATISTA TEDESCO

 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:

 Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Autos n.º 5572-26.2011.811.0015 – cód. 158384.

Vistos etc.

Instada a parte exequente após o transcurso do prazo da suspensão 

deferido, pediu por nova suspensão à p. 326, no entanto sem comprovar 

ter encetado qualquer diligência no sentido de localizar bens em nome da 

executada passíveis de penhora, razão pela qual o atendimento do pleito 

estéril implicaria mera protelação ad eternum, que não se harmoniza com 

os princípios da celeridade processual e da razoável duração do 

processo, insculpido este no art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição 

Federal.

 Desse modo, indefiro o pedido, devendo a parte autora prosseguir com o 

feito em 10 dias, sob pena de extinção por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

Sinop-MT, 26 de setembro de 2018.

Walter Tomaz da Costa

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 173565 Nr: 8780-81.2012.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI DE ASSIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTINA CIBELI DE SOUZA 

SERENZA - OAB:5678/MS, CRISTINA VASCONCELOS BORGES 

MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-a, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714/MS, 

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, indefiro por enquanto a pesquisa de bens da parte 

executada no sistema INFOJUD, por ser inoportuna e afoita. Deve ser 

aguardado pela parte exequente o momento apropriado para renovar a 

postulação neste sentido, se lhe aprouver. Pronuncie-se a parte 

exequente no prazo de 05 dias, requerendo o que for de direito.Intime-se. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 171805 Nr: 6982-85.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELAR MISTURA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PASSAREDO LINHAS AÉREAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENEI RODRIGO BERTI 

CASAGRANDE - OAB:7483-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HELOISA MAUAD LEVY 

KAIRALLA - OAB:185649

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, 

pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante sistema 

RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte exequente da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o requerente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 87941 Nr: 5379-50.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSEMARY FERRAZ PAJANOTTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVONE SALETE WINTER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLÁUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-B/MT, JOSÉ OSVALDO LEITE PEREIRA - OAB:MT-3.418-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL WINTER - 

OAB:11470/MT, EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546/MT

 Ação de Execução.

 Autos n.º 5379-50.2007.811.0015 – cód. 87941.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido formulado pela parte exequente à p. 116, uma vez que, 

consoante exegese do comando do art. 921, inciso III, do CPC, a ausência 

de bens penhoráveis dos executados 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 
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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.

A propósito, colaciono ainda o seguinte julgado, com destaques:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. 

SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 791, III DO CPC/73. 

AUSÊNCIA DE BENS DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE PENHORA. PROCESSO 

PARALISADO POR MAIS DE 07 (SETE) ANOS. AUSÊNCIA DE 

MANIFESTAÇÃO DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO 

PROCESSO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. SENTENÇA 

MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A Súmula nº 240 do STJ somente se 

aplica quando ocorre à extinção do processo sem resolução do mérito, 

por abandono da causa, com fulcro no art. 267, III, do CPC, hipótese esta 

que não se amolda ao caso em testilha. Em que pese durante a suspensão 

do processo com fundamento no art. 791, III, do CPC, via de regra, não flua 

o prazo prescricional, é cediço que o feito não pode ficar infinitamente 

suspenso, pois a paralisação indefinida da execução para localização de 

bens do devedor acabaria por perpetuar a execução, tornando a ação 

imprescritível, o que não pode ser aceito, sob pena de violar princípio 

constitucional de razoável duração do processo. (TJ-MT; APL 

142525/2016; Vila Bela da Santíssima Trindade; Relª Desª Cleuci Terezinha 

Chagas; Julg. 07/12/2016; DJMT 13/12/2016; Pág. 142).

 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.

Sinop - MT, 26 de setembro de 2018.

Walter Tomaz da Costa

 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 46549 Nr: 52-95.2005.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PLANTÃO GELADO, SUELI PEREIRA DO 

NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU ROVEDA JUNIOR - 

OAB:5688-A/MT, JEAN CARLOS ROVARIS - OAB:MT - 12113/O, JOSE 

FERNANDO MARTINS BARALDI - OAB:219719/SP, ZILAUDIO LUIZ 

PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PUBLICO - OAB:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, 

pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante sistema 

RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte exequente da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o requerente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 160320 Nr: 7701-04.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR ANDRE CELLA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUDOVICO DANELLI, LUCIMAR 

AGOSTINI DANELLI, WOLNEY SERPA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

- OAB:OAB/MT 5368, GABRIELLE GONÇALVES PEREIRA - 

OAB:21.905-MT, JACKSON MARCELO NERVO - OAB:12883/MT, JOÃO 

PAULO FANHANI ALVES - OAB:17046-MT, SILVERIO GONÇALVES 

PEREIRA - OAB:MT / 4720 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 167, pelo prazo de 90 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, prossiga a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito no prazo de 05 dias, impugnando o que entender 

de direito, sob pena de extinção do processo por abandono da causa.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 245163 Nr: 15205-22.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO LUIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Por ser inexitosa a pesquisa de ativos financeiros em nome do executado, 

pugnou a parte exequente o bloqueio de veículos mediante sistema 

RENAJUD, que defiro.

Logo, proceda-se a pesquisa online, com ordem de indisponibilidade, por 

meio do sistema RENAJUD, compatível com o valor do crédito em 

execução. Se exitoso o bloqueio de veículos, determino seja feita restrição 

virtual no órgão de trânsito correspondente, vinculando-o a este 

processo, com vistas à parte credora para se pronunciar em 05 (cinco) 

dias.

 Intime-se a parte exequente da constrição realizada nos autos, para que 

querendo ofereça impugnação no prazo de 15 dias.

Após, cumpridas as diligencias retro, intime-se o requerente para, no 

prazo de 10 dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender 

de direito, sob pena de extinção, por abandono.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 17767 Nr: 452-90.1997.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMHDAL, HOZ

 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: ORLANDO CESAR JULIO - 

OAB:10.004- A/MT

 Ação de Execução de Título Extrajudicial.

Autos n.º 452-90.1997.811.0015 – cód. 17767.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão da execução de p. 233, 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 do executado passíveis de penhora.

Com a suspensão do processo, de acordo com os § 1º do aludido art. 921 

do CPC, sobrestado também resta o curso da prescrição.

Decorrido o prazo acima assinalado sem indicação de bens do executado, 

proceda-se o arquivo provisório do feito, a serem desarquivados 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.

 Sinop-MT, 27 de setembro de 2018.

Walter Tomaz da Costa
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 Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 11318 Nr: 45-70.1986.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDMILSON GOMES NASSIF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUINTINO ROMAGNA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AURENIR AMARAL - 

OAB:3527-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO FERREIRA MENDES - 

OAB:MT-3.167-A

 Vistos etc. Consignação em pagamento movida por Edmilson Gomes 

Nassif em face de Quintino Romagna, ambos qualificados. R. sentença de 

p. 27/28 extinguiu o processo pela ausência de pressupostos para 

desenvolvimento válido e regular do processo. A parte autora foi 

devidamente intimada à p. 35v, para proceder ao pagamento das custas 

processuais, porém quedou-se inerte. É o relato do necessário. 

Fundamento e Decido. Cotejando os autos, verifico a existência de 

prescrição das custas judiciais. Com efeito, dispõe o parágrafo único do 

art. 355 da CNGC que o prazo prescricional inicia-se a partir da data em 

que o devedor foi intimado para o recolhimento das custas judiciais No 

caso vertente, verifica-se que o executado foi intimado para proceder ao 

recolhimento das custas em 18 de setembro de 1987. Manteve-se inerte 

até esta data. Razão pela qual deve ser decretada a prescrição em 

relação às custas judiciais, posto que ultrapassado o prazo de 05 anos. 

Assim, por possuir nítida natureza tributária, os créditos relativos às 

custas judiciais estão sujeitos às normas do CTN e, por essa razão, a 

multicitada prescrição deve ser decretada quando decorrer mais de cinco 

anos entre a constituição definitiva do crédito (intimação do devedor para 

recolher as custas) e a respectiva cobrança (art. 174, inciso I, do CTN). 

Há de ver que uma das formas de extinção do crédito tributário, é a 

ocorrência da prescrição tal como preceitua o art. 156, inciso V, do Código 

de Tributário Nacional. Isto posto, DECLARO a prescrição das custas 

judiciais. 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, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo. P. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 255522 Nr: 1158-09.2016.811.0015

 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: ITAÚ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THAYLA PRISCILA PRASS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO ALVES BARBOSA FILHO - 

OAB:4246

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão do processo de p. 52, pelo prazo de 30 

dias, conforme requerido.

Decorrido o prazo acima assinalado, prossiga a parte autora, 

independentemente da mera intimação, para que no prazo de 05 dias seja 

impugnado o que entender de direito, cientificado desde logo que sua 

inércia poderá resultar em abandono da causa.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 40754 Nr: 4580-12.2004.811.0015

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: GUARIN EQUIPAMENTOS DIESEL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TECNO BOMBAS LTDA. - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTACÍLIO BATISTA LEITE - 

OAB:42.067-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANO COLAÇO DA 

SILVEIRA - OAB:6752-B/MT, LUIZ GERALDO GOMES DOS SANTOS - 

OAB:MT/7.339-B, MARIA ELIZABETE FRIPP DOS SANTOS - 

OAB:7340-B

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE PARA APRESENTAR 

PLANILHA DO DÉBITO ATUALIZADO, NO PRAZO DE 05 DIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 117954 Nr: 10269-61.2009.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEDOCIR ANHOLETO, FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMAZÔNIA REVENDEDORA DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIO AMÉRICO VIEIRA - 

OAB:8726/MT, LEDOCIR ANHOLETO - OAB:7502-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILBER NORIO OHARA - 

OAB:8261/MT

 Intime-se o advogado do exequente para manifestar o que de direito, no 

prazo de 05 (cinco) dias, acerca dos resultados negativos das pesquisas 

realizadas nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 179792 Nr: 584-88.2013.811.0015

 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: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS PAVEI 

LTDA ME, GUILHERME BELONI UGIONI, RAFAEL BELOLI UGIONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/PR 22.819, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELI - 

OAB:56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 5(CINCO) dias, manifestar acerca da certidão do 

Senhor Oficial de Justiça acostada as folha(s) 170.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 173789 Nr: 9053-60.2012.811.0015

 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: LICEU WEIRICH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MEU CELULAR NOVO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ EVERALDO DE SOUZA 

MACEDO - OAB:5347-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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, manifestar acerca da certidão de 

decurso de prazo de folha(s) 119.

Sinop/MT, 28 de setembro de 2018.

JADER DE SOUZA SANTOS JUNIOR

Técnico

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 37189 Nr: 8197-14.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DA CUNHA RAMALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO M. PATRUNI - 

OAB:4.360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Intime-se o advogado do exequente para, no prazo legal, comparecer em 

Secretaria a fim de retirar a Certidão de Crédito expedida.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Walter Tomaz da Costa

 Cod. Proc.: 37189 Nr: 8197-14.2003.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDIO DA CUNHA RAMALDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARLENE DE SOUZA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO SÉRGIO M. PATRUNI - 

OAB:4.360-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEDOCIR ANHOLETO - 

OAB:7502-B/MT

 Em cumprimento a r. decisão de fls.230, CERTIFICO que, decorreu o prazo 

de suspensão deferido. Assim, impulsiono o presente feito ao setor de 

matéria de imprensa a fim de intimar o exequente para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, requeira o que entender de direito. Nada mais.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1008095-47.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

VALE DO RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA (REQUERENTE)

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008095-47.2018.8.11.0015. REQUERENTE: VALE DO 

RIO VERDE ARMAZENS GERAIS LTDA REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL 

S.A., CONFEDERACAO NACIONAL DE DIRIGENTES LOJISTAS Vistos etc. 

Pedido de tutela de urgência em caráter antecedente proposta por Vale do 

Rio Verde Armazéns Gerais em face de Telefônica Brasil S/A. e Serviço 

Nacional de Proteção ao Crédito – SPC Brasil, todos qualificados. Alegado 

pela parte requerente ter contratado com a primeira requerida serviços de 

telefonia móvel e pacotes de dados. Porém teve problemas de sinal, que 

limitou o seu uso. Tentado solucionar o impasse, porém sem sucesso. 

Então requereu o cancelamento do contrato. Relatado que após o 

cancelamento do contrato teve seu nome incluído indevidamente no 

cadastro de inadimplentes (SPC) pelo valor de R$ 68.348,11. Pontuado que 

não houve comunicação prévia alguma sobre a inclusão da negativação 

realizada e indevida. Requerida tutela de urgência para que as 

demandadas se abstenham de inscrever o seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito e que a primeira requerida exiba os contratos 

firmados que ensejaram o suposto débito. Após o deferimento da liminar, 

que lhe seja oportunizado aditar a inicial, levando-se em conta que a 

requerida apresente previamente os imprescindíveis contratos 

mencionados. Por fim, determinado a emenda da inicial no Id. 14954592, a 

fim de esclarecer se a parte pretende a exclusão do seu nome dos 

cadastros ou mera abstenção, bem como se pretende acionar o SPC e 

SERASA. Esclarecimento prestado no Id. 15290365, a indicar apenas o 

SPC, acrescendo a exclusão do seu nome do cadastro mencionado. É o 

relatório. Decido o pedido de tutela de urgência. A antecipação dos efeitos 

da tutela de mérito é cabível, desde que haja elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Assim é a disciplina do art. 300, caput, do CPC: “Art. 300. A 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Segundo o escólio de Nelson Nery Junior e 

Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. 

Novo CPC – Lei 13.105/2015, 1.ª edição, Ed. Revista dos Tribunais, São 

Paulo, 2015, p. 857/858): "Duas situações, distintas e não cumulativas 

entre si, ensejam a tutela a tutela de urgência. A primeira hipótese 

autorizadora dessa antecipação é o periculum in mora, segundo expressa 

disposição do CPC 300. Esse perigo, como requisito para a concessão da 

tutela de urgência, é o mesmo elemento de risco que era exigido, no 

sistema do CPC/1973, para a concessão de qualquer medida cautelar ou 

em alguns casos de antecipação de tutela”. “Também é preciso que a 

parte comprove a existência de plausibilidade do direito por ela afirmado 

(fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a eficácia 

do processo de conhecimento ou do processo de execução”. Sem 

qualquer poder discricionário, o julgador deve averiguar a existência 

destes dois requisitos. Se evidenciados, deve atender o pleito in limine. 

Caso contrário, deve aprofundar a análise, o que geralmente se revela 

possível novamente se surgirem fatos e provas novas, se tiver 

ponderabilidade à audiência de justificação ou depois de realizada a 

instrução processual, já que a qualquer momento é cabível ao autor 

requerer a tutela de urgência. A tutela de urgência recomenda cautela, 

inclusive não se descartando exigir caução idônea, que, todavia, pode ser 

dispensada se constatada hipossuficiência da parte ou desnecessidade. 

De todo modo, se for de natureza antecipada (mérito), e não de mera 

guarida ao resultado útil do processo (cautelar), não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Essa é a 

síntese desse relevante instituto. Por outro lado, os litigantes em geral 

devem expor os fatos em juízo conforme a verdade. Linha de atuação 

traçada pelo art. 77, inciso I, do CPC. Responde 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. Força dos arts. 79 e 80, incisos II 

e III, do mesmo diploma instrumental. Nesse passo, aduzido pela parte 

requerente que teve o seu nome negativado indevidamente pela requerida, 

em razão de um contrato de prestação de serviços, que posteriormente foi 

cancelado, ao qual pretende ter acesso. Assim, a negativação dita 

indevida está elencada no Id nº 14758002, no valor de R$ 68.348,11, 

contendo na origem comprovação de que a inserção foi realizada pela 

requerida, via do cadastro restritivo de crédito SPC. Desse modo, alegado 

que não foi lhe oportunizado o direito de ciência do débito, uma vez que 

aparentemente não foi previamente notificada. A comunicação prévia 

destas inscrições restritivas de crédito é impositiva, a teor do art. 43, § 2º, 

do Código de Defesa do Consumidor. Motivo suficiente para aferir, pelo 

menos nesta senda, a probabilidade do direito aduzido, já que inexiste no 

processo elementos que infirmem esta declaração. Pode até ser que a 

parte adversária demonstre o contrário, quando poderá ser analisada a 

hipótese de cassar a medida liminar, reversível por natureza neste caso. 

Pontuado pela parte requerente que a negativação tem lhe causado abalo 

de crédito no que tange o acesso às linhas de crédito, transtorno grave. 

Inclusive depois de ter inserido o seu nome no “rol dos maus pagadores”, 

tem sido reprovada compras a prazo, bem como negativa de acesso a 

talões de cheques. O que é sintomático e aflora o perigo de dano ou risco 

ao resultado útil do processo. Nessa conjuntura, a exclusão do nome da 

requerente do dito cadastro é intuitiva, bastando por enquanto à 

probabilidade de assistir-lhe razão, com evidências de perigo de dano ou 

ao resultado útil do processo. Se o alegado com lisura, lealdade e boa-fé 

processual, com a exposição de fatos que devem ser verdadeiros, denota 

coerência frente ao direito do consumidor, então a plausibilidade ganha 

corpo e se aproxima da prova induvidosa que determina o direito à tutela 

pretendida liminarmente. De outro modo, o contorno postulado em 

adiantamento da tutela não sugere prejuízo desmedido à parte requerida. 

Pelo contrário, apenas resguardaria uma posição da parte autora ora 

afetada alegadamente ter sido feita de maneira indevida ou injusta. Além 

do mais, o provimento a ser adiantado, provisoriamente, é facilmente 

reversível a qualquer momento. Basta a determinação de retorno da 

inscrição no cadastro restritivo mencionado, desde que producente a 

antítese a ser alinhavada oportunamente, a ruir a tese até o momento 

razoavelmente soberba. Nessa conjuntura, o mesmo ocorre em relação ao 

pedido, também em tutela de urgência, para que a requerida se abstenha 

de negativar-lhe o nome nos demais cadastros restritivos de crédito por 

conta da dívida discutida. Já que, neste caso, é situação que ainda poderá 

ocorrer, visto que já inserida uma restrição (SPS), que ora será levantada. 

O que deverá ocorrer em relação a outras iniciativas no mesmo sentido e 

com a mesma finalidade, tendo a dívida questionada colocada em xeque 

sob a alegação de serviço ou fornecimento ineficiente ou não prestado. 

Requisitos do art. 300 do CPC presentes, autorizando deferimento da 

tutela provisória de urgência pretendida. No tocante ao pedido para a 

exibição do contrato de prestação de serviços, documento que comprova 

a relação jurídica negocial entre as partes, verifico que também merece 

deferimento, conforme disposições dos art. 300, 396 e 398 do CPC, tendo 

a fornecedora obrigação de demonstrar a regularidade de sua prestação 
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de serviços, inclusive de sua escorreita formalização. O que poderá ser 

aferido do dito contrato, necessário e de obrigação da parte requerida, 

pela inversão do ônus da prova cabível à hipótese, a teor do art. 6.°, inciso 

VIII, do CPC. No ponto, restou demonstrado a probabilidade do direito da 

requerente, ante a relação contratual entre as partes e a negativação 

indevida efetivada pela requerida, aparentemente oriunda deste contato, 

bem como o risco ao resultado útil do processo, haja vista que são 

documentos fundamentais para o pedido de mérito, quando do aditamento 

da inicial. Isto posto, atendidos os requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil, hei por bem deferir o pedido de antecipação de tutela, para 

determinar: a) a imediata exclusão do nome da parte requerente do 

cadastro de proteção ao crédito SPC, a ser efetivado pela requerida no 

máximo em cinco dias, conforme a negativação documentada no Id nº 

14758002, informando a providência a este juízo no prazo da defesa; b) 

apresentação em 05 dias, pela parte requerida, de via do contrato firmado 

entre as partes, sobre o qual se consubstanciou a restrição de crédito 

sobredita, sob pena de serem consideradas como verdadeiras as 

alegações da parte requerente nessa parte (Art. 398 e 400 do CPC). c) No 

mais, juntado o contrato no prazo acima assinalado, ou decorrido seu 

prazo, intime-se a parte requerente para que, no prazo de 15 dias, 

proceda ao aditamento da inicial, nos termos do art. 303, § 1º, inciso I e § 

6º, do CPC, sob pena de julgamento sem resolução do mérito. d) Por fim, 

designo audiência de conciliação para o dia 05 de novembro de 2018, às 

17:00 horas, a ser conduzida por conciliador do CEJUSC, para onde o 

processo deverá ser enviado em tempo. Cite-se a parte requerida com 

pelo menos 20 dias de antecedência, intimando-a ainda a comparecer à 

solenidade acima marcada. Intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para também comparecer. As partes, pessoalmente, em regra, 

ou excepcionalmente por meio de procuradores com específicos e 

expressos poderes de negociar e transigir, não se confundindo com a 

pessoa dos seus advogados, e obviamente estes, deverão 

obrigatoriamente comparecer ao ato, com os ônus decorrentes em caso 

de ausência. Salvo na hipótese de ambas as partes se pronunciarem em 

tempo pela não realização da importante solenidade. Inteligência do art. 

334, caput e seus §§ 4.°, 5.° e 8.º, do Código de Processo Civil. Não 

havendo acordo, o prazo de 15 dias para a parte acionada se defender 

contar-se-á da data da referida audiência de conciliação, cientificada 

desde logo de que a ausência de contestação resultará em sua revelia, 

cujos efeitos poderão implicar em veracidade dos fatos articulados na 

exordial. Dicção dos arts. 334, 335/342 e 344 do CPC. Se alegadas 

matérias mencionadas nos arts. 350/351 do CPC ou agregados 

documentos com a defesa, diga a contraparte em réplica no prazo de 15 

dias. A seguir, oportunamente, digam as partes se há outras provas a 

produzir, especificando-as, justificadamente. Não havendo contestação, 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de setembro de 2018. 

Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009395-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

DOMINGOS MENCATO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FELIPE MARTINS CARNEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009395-44.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: DOMINGOS 

MENCATO EXECUTADO: LUIZ FELIPE MARTINS CARNEIRO Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial proposta por Domingos Mecanto 

em face de Luiz Felipe Martins Carneiro, ambos qualificados. Na forma do 

art. 829 do CPC, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, 

para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. 

Vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, 

o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens 

porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de 

depósito e laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados 

pela parte exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte 

executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte 

exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a 

parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se 

preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo em 

conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. 

Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de citação, 

podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005905-14.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO ANTONIO BARBOSA DE SOUZA (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REGIVALDO BORGES COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1005905-14.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: LOTEADORA 

ASSAI S/S LTDA EXECUTADO: REGIVALDO BORGES COSTA Vistos etc. 

Ação de execução de título extrajudicial proposta por Loteadora Assaí S/S 

Ltda. em face de Regivaldo Borges Costa, ambos qualificados. Na forma 

do art. 829 do CPC, expeça-se mandado de citação, penhora e avaliação, 

para que a parte executada pague em 03 dias, a contar do ato citatório. 

Vencido o prazo sem pagamento, de posse do mesmo mandado citatório, 

o senhor Oficial de Justiça realizará a penhora e a avaliação dos bens 

porventura encontrados, de tudo lavrando-se auto de penhora, termo de 

depósito e laudo de avaliação, tanto quanto possível observando-se a 

gradação legal do art. 835, até o limite da quantia prevista no art. 831, 

ressalvados os bens impenhoráveis e os inalienáveis dos arts. 832 e 833, 

todos do CPC. Recairá a penhora prioritariamente sobre os bens indicados 

pela parte exequente, salvo se outros forem logo indicados pela parte 

executada, aceitos pelo juízo, demonstrando de plano que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não ocasionará prejuízos à parte 

exequente. Inteligência dos arts. 789, 797 e 805 do CPC. Não encontrada a 

parte executada, o senhor meirinho deverá arrestar-lhe tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução, inclusive servindo-se 

preferencialmente de indicações da parte exequente. Tudo em 

conformidade com o disposto nos arts. 830, caput e § 1º, e 831 do CPC. 

Se frustrada a citação pessoal e a com hora certa, acima delineadas, 

incumbirá à parte exequente requerer e promover sua citação por edital. 

Aperfeiçoada a citação e transcorrido o prazo de pagamento mencionado, 

o arresto converter-se-á em penhora, independentemente de termo. Forte 

no art. 830, §§ 2.° e 3.°, do CPC. Arbitro, de plano, honorários advocatícios 

em 10% do valor executado, que poderão ser reduzidos pela metade, em 

caso de pronto pagamento nos 03 dias acima mencionados, consoante 

caput e § 1.º do art. 827 do CPC. O prazo para os embargos à execução 

será de 15 dias e correrá da juntada aos autos do mandado de citação, 

podendo ser manejado independentemente de segurança do juízo. 

Inteligência dos arts. 914 e 915, ambos do Código de Processo Civil. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de setembro de 2018. Walter 

Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009529-08.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS DE AZEVEDO (EXECUTADO)

TREJAO REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - ME (EXECUTADO)
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CLAUDIA CRISTINA PEPINELLI MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009529-08.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A. EXECUTADO: TREJAO REPRESENTACAO 

COMERCIAL LTDA - ME, CLAUDIA CRISTINA PEPINELLI MARTINS, 

MARCOS DE AZEVEDO Vistos etc. Ação de ação de execução, tendo 

como parte exequente Banco Bradesco Cartões S/A. e como parte 

executada Trejão Representação Comercial Ltda. – ME, Cláudia Cristina P. 

Martins e Marcos de Azevedo, todos qualificados. Os litigantes noticiaram 

que se compuseram, a postular a suspensão do processo até o integral 

cumprimento do acordo, conforme petição conjunta de Id. 11744555. É o 

relatório. Decido. As partes entabularam acordo, sendo elas capazes, 

objeto lícito, possível e determinado, e empregada forma não defesa em 

Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para sua homologação. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionado o litígio de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, mediante decisão 

interlocutória, suspendendo o processo até a integral liquidação da 

avença. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, 

pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, independente de nova 

intimação, desde logo cientificada de que sua inércia será interpretada 

como quitação total da quantia acordada e consequentemente extinção do 

processo, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1012043-31.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING (EXECUTADO)

CARLOS ANTONIO HORING (EXECUTADO)

HORING & CIA LTDA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1012043-31.2017.8.11.0015. EXEQUENTE: BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A EXECUTADO: HORING & CIA LTDA - EPP, 

CARLOS ANTONIO HORING, ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING Vistos 

etc. Ação de execução, tendo como parte exequente Banco Santander 

S/A. como parte executada Horing & cia. Ltda. - ME, Carlos Antonio Horing 

e Adriana Vieira da Silva Horing, todos qualificados. As partes, noticiaram 

que se compuseram, a postular a suspensão do processo até o integral 

cumprimento do acordo, conforme petição conjunta de Id. 12517434. É o 

relatório. Decido. As partes entabularam acordo, sendo elas capazes, 

objeto lícito, possível e determinado, e empregada forma não defesa em 

Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu 

instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade 

do negócio jurídico. Não há óbice para sua homologação. Assim, 

tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a 

composição entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos 

arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito 

aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionado o litígio de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, mediante decisão 

interlocutória, suspendendo o processo até a integral liquidação da 

avença. Decorrido o prazo da suspensão, o que deverá ser certificado, 

pronuncie-se a parte exequente em 05 dias, independentemente de nova 

intimação, desde logo cientificada de que sua inércia será interpretada 

como quitação total da quantia acordada e consequentemente extinção do 

processo, nos termos dos arts. 924, inciso II, e 925 do CPC. Intime-se. 

Cumpra-se. Sinop - MT, 27 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa 

Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009988-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARILENE DE FATIMA PEREIRA (ADVOGADO(A))

ADIMARA DE FATIMA JACINTO PEREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO POLI (ADVOGADO(A))

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

SEGURALTA OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA (REQUERIDO)

Jacó Carlos Silva Coelho (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009988-10.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ADIMARA 

DE FATIMA JACINTO PEREIRA REQUERIDO: MAPFRE SEGUROS GERAIS 

S.A, SEGURALTA OESTE CORRETORA DE SEGUROS LTDA Vistos etc. 

Ação de cobrança de contrato de seguro, c/c reparação por danos 

materiais e morais, aviada por Adimara de Fátima Jacinto Pereira em face 

de Mapfre Seguros Gerais S/A., ambas qualificados. R. decisão inaugural 

de Id. 9593058 deferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e 

determinou a citação da parte requerida para comparecer a audiência de 

conciliação. Citação efetivada. Audiência realizada via do termo de 

audiência de Id. 10899460, restando infrutífera. Após contestação, os 

litigantes, enfim, noticiaram no Id. 11962819 que se compuseram, inclusive 

informado o cumprimento integral do acordo (Id. 12709008), a postular a 

consequente homologação do acordo, já reconhecido seu cumprimento, 

com o arquivamento do processo, reiterado no petitório de Id. 12649593. É 

o singelo relatório. Decido. As partes entabularam acordo, sendo elas 

capazes, objeto lícito, possível, e determinado, e empregada forma não 

defesa em Lei, contendo declarações de vontade, com fito negocial e 

idôneo o seu instrumento. Preenchidos todos os requisitos de existência e 

de validade do negócio jurídico. Não há óbice para a homologação 

postulada. Assim, tratando-se de direitos patrimoniais disponíveis, por 

instrumento hábil, a composição entabulada entre as partes, deve ser 

homologada, a teor dos arts. 840/850 do Código Civil, o primeiro ora 

transcrito: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o 

litígio mediante concessões mútuas”. Em abono ao raciocínio ora 

desenvolvido, compilado o seguinte julgado destacado em negrito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. 

CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS 

INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE 

CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS 

PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO”. Agravo de 

instrumento provido, em decisão monocrática”. (TJ-RS - AI: 70044203305 

RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de Julgamento: 21/12/2012, Sexta 

Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 07/02/2013). 

Isto posto, equacionada a questão de forma amistosa e definidas as 

condições, homologo o acordo coligido entre as partes, para que produza 
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seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de mérito, alicerçado no art. 

487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Dispensadas as 

partes de eventuais custas e despesas processuais remanescentes, a 

teor do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, nada mencionado no acordo quanto 

às custas em si, condeno-as a pagá-las, pro rata, ficando a parte da 

autora suspensa por cinco anos, quando prescreverá, se até lá não ficar 

demonstrada ter condições de adimpli-las. Também, se nada mencionaram 

quanto aos honorários advocatícios, cabe a cada qual honrar com os do 

seu patrono, a teor do art. 90, § 2º, do CPC. Registro automático da 

sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a 

teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Renunciado expressamente ao prazo 

recursal, anote-se, baixe-se e arquive-se, depois de recolhidas as custas 

e despesas judiciais, nos termos retro estabelecidos. P. I. C. Sinop - MT, 

27 de setembro de 2018. Walter Tomaz da Costa Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1011604-20.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESSA ALVES BOTIN (AUTOR(A))

ANDERSON CARLOS ALVES BOTIN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (RÉU)

ITALLO GUSTAVO DE ALMEIDA LEITE (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

WALTER TOMAZ DA COSTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1011604-20.2017.8.11.0015. AUTOR(A): ANDRESSA 

ALVES BOTIN RÉU: AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Ação de 

reparação de danos morais aviada por Andressa Alves Botin, sob o pálio 

da gratuidade da justiça, em face de Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A., 

ambas qualificadas. Citação, contestação e réplica, seguindo-se 

apresentação de acordo (Id 11654191), inclusive informado o seu 

cumprimento integral (Id. 11977433 e Id. 11977436). É o singelo relatório. 

Decido. As partes entabularam acordo, sendo elas capazes, objeto lícito, 

possível e determinado, e empregada forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e validade do negócio 

jurídico. Não há óbice à sua homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes, deve ser homologada, a teor dos arts. 

840/850 do Código Civil, o primeiro ora transcrito: “Art. 840. É lícito aos 

interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões 

mútuas”. Em abono ao raciocínio ora desenvolvido, compilado o seguinte 

julgado destacado em negrito: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE AO ARTIGO 840 do Código 

CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS PREVENIREM OU TERMINAREM O 

LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, 

VISTO QUE AS PARTES TÊM DIREITO SOBRE O OBJETO DA 

TRANSAÇÃO”. Agravo de instrumento provido, em decisão monocrática”. 

(TJ-RS - AI: 70044203305 RS, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Data de 

Julgamento: 21/12/2012, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 07/02/2013). Isto posto, equacionada a questão de forma 

amistosa e definidas as condições, homologo o acordo coligido entre as 

partes, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, com resolução de 

mérito, alicerçado no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Dispensadas as partes de eventuais custas e despesas processuais 

remanescentes, a teor do art. 90, § 3º, do CPC. Todavia, nada mencionado 

no acordo quanto às custas originárias em si, condeno-as a pagá-las, pro 

rata, ficando a metade da parte autora suspensa por cinco anos, quando 

prescreverá, se até lá não ficar demonstrada ter ela condições de 

adimpli-las. Também, se nada mencionaram quanto aos honorários 

advocatícios, cabe a cada qual honrar com os do seu respectivo patrono, 

a teor do art. 90, § 2º, do CPC. Registro automático da sentença com sua 

publicação, dispensado o uso do livro respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, 

da CNGC. Preclusas as vias recursais, certifique-se, anote-se, baixe-se e 

arquive-se. P. I. C. Sinop - MT, 27 de setembro de 2018. Walter Tomaz da 

Costa Juiz de Direito.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009033-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EWERTON ALVES DE SOUZA (REQUERIDO)

 

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 quinze (15) dias, efetue o depósito da diligência do Oficial de 

Justiça, a fim de proceder o cumprimento do mandado de citação, no 

Bairro Residencial Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Sinop/MT, e , 

devendo para tanto recolher a guia através do site www.tjmt.jus.br – 

acessar Serviços – guias – diligências – adicionar o número do processo 

– cidade – bairro(acima mencionado) – selecionar o bairro e, em seguida 

clicar na opção adicionar bairro (link em verde) e gerar a guia, juntando a 

mesma aos autos para posterior expedição de mandado, em conformidade 

com o Provimento 7/2017 - CGJ.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000304-61.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO(A))

LUCINEIA GOMES DE CASTRO STOCHERA (AUTOR(A))

LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA (ADVOGADO(A))

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

CLAUDIO ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALLAN CARLOS SCHIMIDT (ADVOGADO(A))

MOBILLE MOVEIS PLANEJADOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000304-61.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003098-55.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

LUIZ CARLOS DA SILVA (AUTOR(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003098-55.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005697-64.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

TRANSPORTADORA CRISTINA LTDA. - EPP (AUTOR(A))

AMANDA TAVARES DA SILVA OST (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S.A. (RÉU)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005697-64.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004676-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

REIKER RESENDE REIS (AUTOR(A))

DIEGO HENRIQUE BONETTI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA. (RÉU)

SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA 

(RÉU)

JOAO HUMBERTO DE FARIAS MARTORELLI (ADVOGADO(A))

SELMA FERNANDES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004676-53.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005588-50.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

LUCIMEIRE COSTA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

VALMOR FLORES (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO DE ALBUQUERQUE PARENTE (ADVOGADO(A))

INJEFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE DISPOSITIVOS E PRODUTOS 

MEDICOS LTDA - EPP (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WALTHER ESTEVES LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ERIK GUEDES NAVROCKY (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR (ADVOGADO(A))

LIVIA COMAR DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005588-50.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 2. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

especificarem as provas que pretendem produzir, indicando-as com 

objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam se pretendem o 

julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2.1. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem os autos 

conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de setembro de 2018. 

Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005391-95.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

EVANDRO BATISTA GIANEZINI (AUTOR(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA (ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL BICCA MACHADO (ADVOGADO(A))

LUCIANO BENETTI TIMM (ADVOGADO(A))

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1005391-95.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 26 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1007725-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

FABIO ROBERTO VIEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007725-05.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 26 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006756-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

TRANS TREVAO - TRANSPORTES LTDA - EPP (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1006756-53.2018.8.11.0015 Vistos etc. 1. 

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. 2. Cite-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, 
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comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, inciso I, do CPC), 

observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do 

CPC. 3. Deverá constar no mandado que o não comparecimento 

injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 02% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou 

do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (art. 334, § 

8º, CPC), bem como que as partes deverão estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). 4. Intimem-se, 

sendo a parte requerente na pessoa de seu advogado (art. 334, § 3º, 

CPC). 5. Cumpra-se, expedindo o necessário. Sinop/MT, 27 de setembro 

de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008658-75.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON FUSTINONI (ADVOGADO(A))

MARIA HELENA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008658-75.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Preliminarmente, consigno que, nesta data, 

procedi com a retificação da autuação a fim de que conste a classe 

judicial correta. 2. Certifique-se sobre a tempestividade da contestação e 

impugnação apresentadas nos autos. 2.1. Na sequência, intimem-se as 

partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando-as com objetividade e justificando a sua 

pertinência, ou digam se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de 

preclusão. 3. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá 

ser certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 27 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001032-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SCOMPARIN (ADVOGADO(A))

ANGELA MARIA DA SILVA RODRIGUES DE ALMEIDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1001032-05.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 28 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007365-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI (ADVOGADO(A))

GORETTI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES (ADVOGADO(A))

ALEXTER INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 

ME (RÉU)

BANCO BRADESCO SA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1007365-70.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. A citação por edital somente é admitida nas 

hipóteses estabelecidas no art. 256 do Código de Processo Civil. Deste 

modo, é inviável o seu deferimento antes de esgotadas as possibilidades 

de citação pessoal da parte requerida, o que não é o caso dos autos. 2. 

Assim, visando evitar eventual nulidade processual, indefiro o pedido de 

citação por edital formulado em ID 10586260, e determino a intimação da 

requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, 

sob pena de extinção sem resolução de mérito. 3. Certifique-se sobre a 

contestação apresentada nos autos e, na sequência, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de preclusão, em 

conformidade com os artigos 350 e 351 do Código de Processo Civil. 4. 

Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 28 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003162-65.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ALCINO OLIVA FILHO (AUTOR(A))

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

STYLER COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - ME 

(RÉU)

PORTO DESIGN IMPORTADORA LTDA (RÉU)

QUEILA JAQUELINE NUNES MARTINS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1003162-65.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Certifique-se sobre a tempestividade das 

impugnações às contestações acostadas aos autos. 2. Na sequência, 

intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 28 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009645-14.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

SHOPMAR COMERCIO E INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME (AUTOR(A))

CIRO JOSE SOARES (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AULUS FERNANDO ZUSE (RÉU)

ALLAN ALBUQUERQUE SILVA (ADVOGADO(A))

JODSON ANTONIO CUTRIM DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1009645-14.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 28 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008242-10.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEMIR NARDIN (ADVOGADO(A))

TRANSPORTADORA OLIBONI LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE (ADVOGADO(A))

TORINO COMERCIAL DE VEICULOS LTDA (RÉU)

CARLOS REZENDE JUNIOR (ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008242-10.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 28 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008254-24.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA FANFA GODOI (AUTOR(A))

IGOR ORTIZ MACHADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA MONAGATTI NOBRE MESTI (ADVOGADO(A))

MIRAI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1008254-24.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Certifique-se sobre a tempestividade da 

impugnação à contestação acostada aos autos. 2. Na sequência, 

intimem-se as partes, por meio de seus advogados, para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 3. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 4. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 28 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000457-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L G MADEIRAS LTDA - EPP (RÉU)

LAURI ANTONIO BALBINOT (RÉU)

GIOVANI ELICKER (RÉU)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1000457-31.2016.811.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, voltem os autos conclusos. 3. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sinop/MT, 28 de setembro de 2018. Cleber Luis Zeferino de Paula Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002072-22.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL LOPES DE OLIVEIRA CASATI (ADVOGADO(A))

CLAUDETE CLARA MIRANDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1002072-22.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 25 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004720-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

M. DIESEL CAMINHOES E ONIBUS LIMITADA (AUTOR(A))

RICARDO TURBINO NEVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO PEDRO DA SILVA FILHO (RÉU)

LEANDRO GOUVEIA DE ASSIS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLEBER LUIS ZEFERINO DE PAULA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Número do Processo: 1004720-72.2017.8.11.0015 Vistos em 

correição permanente. 1. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 

(quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, 

indicando-as com objetividade e justificando a sua pertinência, ou digam 

se pretendem o julgamento antecipado, sob pena de preclusão. 2. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. 

3. Intimem-se. Cumpra-se. Sinop/MT, 26 de setembro de 2018. Cleber Luis 

Zeferino de Paula Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 248469 Nr: 17389-48.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP - 

HOSPITAL SANTO ANTONIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO FERNANDO MATTOS MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo legal sem que fosse apresentado 

comprovante de pagamento pelo executado, citado às fls. 86/87. Certifico 

ainda que, em virtude da certidão de fls. 73 (que indica a ausência de 

bens para serem penhorados)abro vista a parte autora para 

manifestar-se. Prazo: Quinze dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 161982 Nr: 9666-17.2011.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS S/C LTDA 

(FACULDADE DE SINOP - FASIP)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANA RODRIGUES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO GUTIERREZ DE MELO - 

OAB:MT / 9.231-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 da certidão negativa de fls. 99. Prazo: 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 122512 Nr: 1674-39.2010.811.0015
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANI POTRICH, MAIARA DENISE STEFFEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:OAB/MT 14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo CPC e 

Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO o advogado do autor para que no 

prazo de quinze (15) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Claúdia/MT, com a 

finalidade de proceder a citação e demais atos, sendo que referidas guias 

que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 174244 Nr: 9621-76.2012.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUNDAÇÃO DE SAÚDE COMUNITÁRIA DE SINOP LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ DIRCEU FRANCISCO MACHADO, GILSEU 

A. FRANCISCO MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILCENO CALEFFI - 

OAB:19010/MT, GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - OAB:19.753/O, 

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - OAB:11543-B/MT, RAFAEL 

BARION DE PAULA - OAB:11063-B/MT, RODRIGO DE FREITAS SARTORI 

- OAB:15884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar os advogados da parte 

autora para manifestar-se no prazo legal, a devolução das 

correspondências(cartas citação)pela ECT com alínea, " não existe o Nr" e 

"não procurado". Prazo: 15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 171659 Nr: 6807-91.2012.811.0015

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. S. S. MADEIRAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC ou Capítulo 2, 

Seção 17, item 2.17.4 - VI da CNGC, encaminho os autos ao setor de 

expedição de material de imprensa afim de intimar o advogado da parte 

autora para manifestar-se, a devolução da carta citação, pela ECT com 

alínea "não existe o número". Prazo: 15(quinze) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 163498 Nr: 11408-77.2011.811.0015

 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): ATIVA MULTI EMPREENDIMENTOS LTDA, 

MILTON HEITOR DOS SANTOS, LUCIMARA CASAGRANDE BRUNETTO, 

ADEMIR ANTONIO BRUNETTO, LORENI BATISTELLA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/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 quinze (15) dias, recolha as guias para expedição de Carta 

Precatória a ser encaminhada para a Comarca de Alta Floresta/MT, com a 

finalidade de proceder a citação e demais atos, sendo que referidas guias 

que encontram-se disponíveis no site www.tjmt.jus.br

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 245630 Nr: 15607-06.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARCY MACIEL COSTA, GECI MACIEL COSTA

 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:

 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 do Oficial de 

Justiça (fls.97), e efetue o depósito da complementação da diligência, no 

valor de R$ 597,60(Quinhentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta 

Centavos) . Prazo: 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 87989 Nr: 5414-10.2007.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADELIA MARIA BRUSTOLIN - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22.165/A, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980-A/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 a advogada da parte autora a 

manifestar-se quanto a decisão a seguir parcialmente transcrita:(...) 

determino à exequente, em 05 (cinco) dias, apresentar planilha atualizada 

dos cálculos da dívida, bem como promover os atos e diligências que lhe 

incumbem, indicando bens da devedora, passíveis de penhora ou, não 

havendo bens penhoráveis, manifestar-se nos termos do art. 921, III, do 

CPC.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 108457 Nr: 810-35.2009.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLA SIMONE HAUBERT FERRON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:MT - 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, decorreu o prazo determinado às fls. 95, sem que fosse 

apresentada manifestação pela parte requerida citada às fls. 128/129. 

Certifico ainda que, conforme autorizado pelo art. 152, inc. VI, do Novo 

CPC e Provimento 056/07–CGJ/MT, que INTIMO a advogada da parte autora 

a manifestar-se no prazo de quinze dias.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 187422 Nr: 8664-41.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDO RAFAEL DE LIMA, JOSE CARLOS 

BENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - 

OAB:7824

 EDITAL DE CITAÇÃO 20 DIAS

AUTOS N.º 8664-41.2013.811.0015

 ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO 

DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

PARTE RÉQUERIDA: ALDO RAFAEL DE LIMA e JOSE CARLOS BENTO DA 

SILVA
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CITANDO: Jose Carlos Bento da Silva, Cpf: 00490463142 Filiação: Sinvaldo 

Bento da Silva e Idenir Aparecido da Silva, data de nascimento: 

26/07/1982, brasileiro(a), natural de Juara-MT, solteiro(a), vendedor, 

Endereço: Rua dos Azuloes, Nº 14, Bairro: Recanto dos Pássaros, Cidade: 

Sinop-MT

FINALIDADE: Citação da parte requerida, por todo o conteúdo do 

despacho ao final transcrito e da petição inicial, para responder, caso 

queira, à ação.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma Ação de Execução de Título 

Extrajudicial, proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT em 

desfavor de ALDO RAFAEL DE LIMA (devidamente citado) e JOSÉ 

CARLOS BENTO DA SILVA alegando que no dia 28 de outubro de 2010 o 

primeiro Executado emitiu junto à Exequente uma Cédula de Crédito 

Bancário, contraindo um empréstimo no valor de R$ 3.100,00 (três mil e 

cem reais). O executado José Carlos Bento da Silva participou da 

negociação na qualidade de avalista, sendo igualmente responsável pelo 

adimplemento da cédula em questão. Como forma de pagamento as partes 

ajustaram 12 (doze) parcelas fixas, iguais e sucessivas no valor de R$ 

300,47 (trezentos reais e quarenta e sete centavos), cada uma. As partes 

também ajustaram o vencimento antecipado da Cédula com a falta de 

pagamento de qualquer uma das parcelas no prazo fixado, tornando-se 

exigível o saldo integral com todos os encargos ajustados. Dentre os 

encargos moratórios, registra-se a pactuação de multa de 2% sobre o 

débito total apurado, incluindo o valor principal e todos os encargos 

devidos. Portanto, não obstante a Exequente tenha cumprido integralmente 

com suas obrigações, o mesmo não se sucedeu por parte dos 

executados, posto que, não efetuaram o pagamento da Cédula em 

questão, estando a mesma inadimplida e vencida, sendo débito 

devidamente atualizado até 20 de maio de 2013, e acrescido dos 

honorários advocatícios de 20%, totaliza o valor de R$ 11.375,02 (onze 

mil, trezentos e setenta e cinco reais e dois centavos). Desta forma, não 

restando alternativa, à Exequente recorre a este juízo, para que o 

presente feito seja processado, uma vez que os esforços para o 

recebimento do crédito foram todos infrutíferos.

DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. 1. Previamente a 

análise da petição de fl. 123, com fundamento no art. 854, §§ 2º e 3º, do 

Código de Processo Civil, intime-se o(a) executado(a), por meio do 

advogado nomeado às fls. 98/99, para, querendo, impugnar os valores 

localizados junto ao Sistema Bacenjud (fls. 118/119) , no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. 2. Decorrido o prazo acima, 

certifique-se a Sra. Gestora Judiciária se houve ou não apresentação de 

impugnação. 3. Sem prejuízo das determinações acima, cite-se o 

executado José Carlos Bento da Silva, por meio de edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, nos moldes das decisões de fls. 60 e 104. 4. Na sequência, 

intime-se a parte exequente, por meio de seus advogados, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste nos autos, formulando os 

requerimentos que entender cabíveis, sob pena de preclusão. 5. Decorrido 

o prazo, com ou sem manifestação, voltem-me conclusos.6. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008827-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Yuri Robson Nadaf Borges (ADVOGADO(A))

FERNANDA MAIA FERREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(REQUERIDO)

MAISA LOPES VIEIRA VIDAURRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008827-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MAISA 

LOPES VIEIRA VIDAURRE REQUERIDO: FERNANDA MAIA FERREIRA DAS 

NEVES, CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA Vistos, etc... 

Retifique-se a D. R. e A, para que conste no polo ativo Fernanda Maia 

Ferreira das Neves e Carlos Eduardo de Arruda Souza e no polo passivo 

Maisa Lopes Vieira Vidaurre e Femina Prestadora de Serviço Medico 

Hospitalar. Após, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente 

cópia de Mandado. Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme 

deprecado, designo audiência para o dia 14/11/2018 às 15:00 horas. 

Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe 

que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”. Caso a testemunha deixar de 

comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º do CPC. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Às providências. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008827-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Yuri Robson Nadaf Borges (ADVOGADO(A))

FERNANDA MAIA FERREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(REQUERIDO)

MAISA LOPES VIEIRA VIDAURRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008827-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MAISA 

LOPES VIEIRA VIDAURRE REQUERIDO: FERNANDA MAIA FERREIRA DAS 

NEVES, CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA Vistos, etc... 

Retifique-se a D. R. e A, para que conste no polo ativo Fernanda Maia 

Ferreira das Neves e Carlos Eduardo de Arruda Souza e no polo passivo 

Maisa Lopes Vieira Vidaurre e Femina Prestadora de Serviço Medico 

Hospitalar. Após, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente 

cópia de Mandado. Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme 

deprecado, designo audiência para o dia 14/11/2018 às 15:00 horas. 

Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe 

que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”. Caso a testemunha deixar de 

comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º do CPC. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Às providências. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008827-28.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Yuri Robson Nadaf Borges (ADVOGADO(A))

FERNANDA MAIA FERREIRA DAS NEVES (REQUERENTE)

CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA (ADVOGADO(A))

NORMA SUELI DE CAIRES GALINDO (ADVOGADO(A))

EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE (ADVOGADO(A))

FEMINA PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO HOSPITALAR LTDA 

(REQUERIDO)

MAISA LOPES VIEIRA VIDAURRE (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1008827-28.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MAISA 

LOPES VIEIRA VIDAURRE REQUERIDO: FERNANDA MAIA FERREIRA DAS 

NEVES, CARLOS EDUARDO DE ARRUDA SOUZA Vistos, etc... 

Retifique-se a D. R. e A, para que conste no polo ativo Fernanda Maia 

Ferreira das Neves e Carlos Eduardo de Arruda Souza e no polo passivo 

Maisa Lopes Vieira Vidaurre e Femina Prestadora de Serviço Medico 
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Hospitalar. Após, cumpra-se na forma deprecada, servindo a presente 

cópia de Mandado. Com o objetivo de inquirir a(s) testemunha(s) conforme 

deprecado, designo audiência para o dia 14/11/2018 às 15:00 horas. 

Advirto os advogados das partes quanto ao art. 455 do CPC, que dispõe 

que “cabe ao advogado da parte informar ou intimar a testemunha por ele 

arrolada do dia, da hora e do local da audiência designada, 

dispensando-se a intimação do juízo”. Caso a testemunha deixar de 

comparecer sem motivo justificado será conduzida e responderá pelas 

despesas do adiamento, nos termos do art. 455, §5º do CPC. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as nossas homenagens. Às providências. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009518-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODO KIKO LTDA - ME (REQUERIDO)

DANILLO HENRIQUE FERNANDES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009518-42.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: TRANSPORTES 

RODO KIKO LTDA - ME Vistos, etc... Cumpra-se na forma deprecada, 

servindo a presente cópia de Mandado. Com o objetivo de inquirir a(s) 

testemunha(s) conforme deprecado, designo audiência para o dia 

05/12/2018 às 13:30 horas. Tratando-se de testemunha arrolada pelo 

Ministério Público, a intimação será feita via judicial, nos termos do art. 455, 

§4º, IV do CPC. Comunique-se ao juízo Deprecante. Cumprida, devolva-se 

ao Juízo de origem, com as nossas homenagens. Às providências. 

Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000189-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JUDY HARTMAN BISOL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimar o advogado do autor da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 4/12/2018, às 13:30 horas, conforme decisão de ID 

15519958 abaixo transcrita, bem como para que informe nos autos no 

prazo de cinco (5) dias se o seu constituinte comparecerá à audiência 

designada independentemente de intimação. Caso requeira a intimação da 

mesma, deverá no mesmo prazo 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(Estrada Canarinho II) – 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. Vistos, etc... 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 as 

provas requeridas, notadamente a testemunhal. Designo o dia 04/12/2018 

às 13:30 horas, data da audiência de instrução e julgamento, devendo as 

partes a ela comparecer para prestarem depoimento pessoal. Intime-as, 

constando do mandado as advertências do art. 385, § 1º do C.P.C. O rol 

de testemunhas deverá ser apresentado no prazo de 15 dias, art. 357, § 

4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo as partes observarem o 

disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, para, se for o caso, fazer 

incidir a norma do parágrafo 4º do referido artigo. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000189-74.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PINHEIRO (ADVOGADO(A))

JUDY HARTMAN BISOL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

 

Intimar o advogado da requerida da audiência de instrução e julgamento 

designada para o dia 4/12/2018, às 13:30 horas, conforme decisão de ID 

15519958 abaixo transcrita, bem como para que informe nos autos no 

prazo de cinco (5) dias se o seu constituinte comparecerá à audiência 

designada independentemente de intimação. Vistos, etc... 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 as provas requeridas, notadamente a testemunhal. 

Designo o dia 04/12/2018 às 13:30 horas, data da audiência de instrução e 

julgamento, devendo as partes a ela comparecer para prestarem 

depoimento pessoal. Intime-as, constando do mandado as advertências do 

art. 385, § 1º do C.P.C. O rol de testemunhas deverá ser apresentado no 

prazo de 15 dias, art. 357, § 4º do CPC, sob pena de preclusão, devendo 

as partes observarem o disposto no art. 455 e seus parágrafos do CPC, 

para, se for o caso, fazer incidir a norma do parágrafo 4º do referido 

artigo. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE 

DIREITO

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008625-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO MENDONCA NAZARE (ADVOGADO(A))

ELIZEU GAZOLA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA ETELVINO ALVES (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP DESPACHO Processo: 1008625-51.2018.8.11.0015. AUTOR(A): 

ELIZEU GAZOLA RÉU: LUANA ETELVINO ALVES Vistos, etc. 

Compulsando os autos, verifico que o autor atribuiu à causa o valor de R$ 

3.000,00, no entanto reivindica a posse de um terreno adquirido por R$ 

12.000,00 em setembro de 2014, doc. ID 15063773, que atualmente possui 

uma casa edificada sobre ele, ID 15143357. Desta forma, determino a 

intimação do autor para que emende a inicial, atribuindo novo valor à 

causa, observando o disposto no art. 292, IV do CPC, e também cumpra o 

que determina o art. 319, VII do CPC no prazo de 15 dias, sob pena de 

extinção. Intime-se. Cumpra-se. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ 

DE DIREITO

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009032-57.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

DIRCEU DUZ (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REFRITEC CLIMATIZACAO EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo: 1009032-57.2018.8.11.0015. AUTOR(A): DIRCEU DUZ 

RÉU: REFRITEC CLIMATIZACAO EIRELI - ME Vistos, etc... Defiro ao autor 

os benefícios da assistência judiciaria gratuita. Cite-se a ré para integrar a 

relação processual. Designo audiência de conciliação para o dia 

31/10/2018 às 14:00 horas, a qual será realizada na sala 48 do Fórum 

desta Comarca, devendo as partes a ela comparecer, sob pena da multa 

do art. 334, § 8º do novo CPC. Determino ao Sr. Conciliador que observe o 

disposto no art. 334, § 2º do CPC, podendo realizar mais de uma sessão 

de conciliação ou mediação, conforme o caso, dentro do prazo de dois 

meses após a realização da primeira sessão. Ocorrendo a (s) audiência 

(s) de tentativa de conciliação ou mediação e não havendo acordo, o réu 

deverá contestar a ação no prazo do art. 335, I do CPC. Observe-se o 

disposto no artigo 334, §§ 8º, 9º e 10º, todos do CPC, constando do 

mandado as respectivas advertências legais. Intime-se. Cumpra-se. 

CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO JUIZ DE DIREITO

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 70441 Nr: 10048-20.2005.811.0015
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 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELTON PAULO PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NORTE SILOS INDUSTRIA E COM. DE 

MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4.617-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) do 

Exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da devolução das cartas de intimação da executada com a 

informação da EBCT "ausente" e " não existe o número" (fls.151/152) 

requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 265708 Nr: 6895-90.2016.811.0015

 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: ALGE METALÚRGICA LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ PHELIPE BRITO DA CUNHA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PIRACI UBIRATAN DE OLIVEIRA 

JÚNIOR - OAB:OAB/SP 200.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento nº-56/2007-CGJ e artigo 152, VI do NCPC, 

impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) da 

Exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 05(cinco) dias, 

acerca da devolução das cartas de citação da executada com a 

informação da EBCT "ausente" e " mudou-se" (fls.87/89) requerendo o que 

de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 314524 Nr: 17296-17.2017.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NELÇO DURIGON, LURDES ROSSONIE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSELI ROSANHA DESSBESSEL, ROQUE LUIZ 

ANDRIOLI, NATALICIO JOAQUIM DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARI LEOBET JUNIOR - 

OAB:21919/O, JIANCARLO LEOBET - OAB:10.718-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Requerente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão negativa de citação lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.34, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito, sob pena de devolução 

da deprecata ao Juízo de origem.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 317010 Nr: 949-69.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSEL ALEXANDRE BARBOSA MAIA, 

ELIETTI CARDENA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que nos termos do Provimento 56/2007-CGJ, Art. 152, 

Inciso VI, do novo CPC, impulsiono estes autos, com a finalidade de intimar 

a(o) Advogado(a) do(a) Exequente, para manifestar-se no prazo de 

10(dez ) dias acerca da certidão parcial de citação lavrada pelo(a) Sr. 

Oficial de Justiça às fls.26, que poderá ser acessada em sua íntegra no 

site www.tjmt.jus.br, requerendo o que de direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1008432-70.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (IMPUGNANTE)

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (IMPUGNADO)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1008432-70.2017.8.11.0015 INTIMAÇÃO do administrador 

judicial para emitir parecer no prazo de 05 (cinco) dias, com a juntada de 

documentos necessários, nos termos do parágrafo único do artigo 12 da 

Lei nº 11.101/2005. Sinop-MT, 28 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009593-18.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

ITAU UNIBANCO S/A (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO PJE 1009593-18.2017.8.11.0015 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. 

Sinop-MT, 28 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1009581-04.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS (ADVOGADO(A))

BIANCHI & BIANCHI LTDA - EPP (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO MOREIRA GOULART (ADVOGADO(A))

SIMONE BESOLD (ADVOGADO(A))

TERRAS DE SINOP - LOTEAMENTOS, COMPRA E VENDA DE IMOVEIS SPE 

LTDA (IMPUGNADO)

Outros Interessados:

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADVOGADO(A))

CLAYTON DA COSTA MOTTA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

PROCESSO PJE 1009581-04.2017.8.11.0015 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. 

Sinop-MT, 28 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira – 

gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003015-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FORTGREEN - COMERCIAL AGRICOLA LTDA (AUTOR(A))

FERRARI, ZAGATTO & CIA LTDA (AUTOR(A))

CLEBER TADEU YAMADA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GEO COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME (RÉU)
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AUTOS PJE 1003015-73.2016.8.11.0015 Nos termos da Legislação vigente 

e do Provimento 56/2007-CGJ, tendo em vista o novo endereço da 

requerida, redesigno a audiência de conciliação para o dia 13/12/2018, às 

15 horas, a ser realizada pelo Centro de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, no Fórum local de Sinop-MT (SALA 40). Sinop-MT, 28 de 

setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca Oliveira (Gestora Judiciária)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1013624-81.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUZANE FRANCIELE DE ALCANTARA NATIVIDADE GODOI (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Nos termos da legislação vigente e do provimento 

56/2007-CGJ, intimo o Advogado do autor para manifestar em 05 (cinco) 

dias sobre o teor da certidão do oficial de justiça de ID n. 11769653. 

Clarice Janete Fonseca Oliveira – Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000509-56.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CAMPILAR DA AMAZONIA IND. E COM. DE ALIMENTOS LTDA 

(EXEQUENTE)

RODRIGO RODRIGUES (ADVOGADO(A))

RICARDO ANTONIO SILVA DE LIMA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VAGNER PADILHA BORGES (EXECUTADO)

 

PROCESSO PJE 1000509-56.2018.811.0015 Nos termos da legislação 

vigente e do provimento 56/2007-CGJ procedo à INTIMAÇÃO do (a) 

advogado (a) da parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento da diligência do (a) Senhor (a). Oficial de Justiça, para o 

cumprimento do Mandado no endereço: Chácaras Eliane, S/N, Referencia: 

final da estrada municipal Antonio Inácio, ao lado da Chácara Val de 

Jaboque, devendo a referida importância ser paga na forma disposta no 

artigo 4º do Provimento n.07/2017-CGJ e parágrafos a seguir transcritos: 

“Art.4º A guia para pagamento das diligências dos Oficiais de Justiça será 

emitida exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado do 

Mato Grosso (www.tjmt.jus.br: serviços/guias/diligência). §1º Ao valor da 

diligência será acrescida a importância referente à respectiva tarifa 

bancária. § 2º Fica autorizada a emissão de uma única guia para a 

realização de diversas diligências, ainda que em zonas de cumprimento 

diferenciadas, desse que referente ao mesmo processo. §3º Em caso de 

complementação do valor da diligência, a parte deverá emitir guia 

específica para essa finalidade, devendo indicar, em campo próprio, o ato 

que se pretende complementar. §4º O Sistema de Arrecadação Bancária 

identificará a compensação do pagamento da guia em até 48 (quarenta e 

oito) horas úteis.” Sinop-MT, 28 de setembro de 2018 Clarice Janete da 

Fonseca Oliveira – gestora judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003475-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID BORGES SEVERINO (RÉU)

IVANA GONCALVES BORGES (RÉU)

ISRAEL ALIMENTOS LTDA - EPP (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ, intimo o 

Advogado do autor para manifestar em 05 (cinco) dias sobre o teor da 

certidão do oficial de justiça de ID n. 12159757. Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira - Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001572-53.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELMER TODERO DUBIELLA (REQUERENTE)

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO PJE 1001572-53.2017.8.11.0015 INTIMO as partes para que 

em quinze dias especifiquem as provas que pretendem produzir além das 

já constantes dos autos, esclarecendo a sua finalidade, sob pena de 

indeferimento e/ou preclusão ou digam se pretendem o julgamento 

antecipado. Sinop-MT, 28 de setembro de 2018 Clarice Janete da Fonseca 

Oliveira – gestora judiciária

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1011690-88.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO DELMAR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

NEVIO PEGORARO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1011690-88.2017.8.11.0015 Intime-se o requerente para, 

no prazo de 10 (dez) dias, se manifestar sobre petição de ID nº 13494015. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009599-88.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVICOS PARA 

EQUIPAMENTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009599-88.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

inicial foi endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública 

dessa Comarca, determino a redistribuição do feito para o juízo 

competente, com as baixas necessárias.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009605-95.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY HENRIQUE BELE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009605-95.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar cópia do 

despacho judicial devidamente assinado pelo juízo que concedeu a medida 

liminar, sob pena de não recebimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009569-53.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))
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GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA HOSPITALAR LTDA - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009569-53.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

inicial foi endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública 

dessa Comarca, determino a redistribuição do feito para o juízo 

competente, com as baixas necessárias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009577-30.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FARIA EVANGELISTA HOSPITALAR EIRELI - ME (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

INSTITUTO GERIR (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009577-30.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

inicial foi endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública 

dessa Comarca, determino a redistribuição do feito para o juízo 

competente, com as baixas necessárias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009589-44.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL BARION DE PAULA (ADVOGADO(A))

GILCENO CALEFFI (ADVOGADO(A))

RAYRA MAIARA MORENO DE ABREU (ADVOGADO(A))

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (AUTOR(A))

LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA (ADVOGADO(A))

RODRIGO DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

GIOVANNA DE FREITAS SARTORI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO GERIR (RÉU)

INOVACAO SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES 

LTDA (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009589-44.2018.8.11.0015 Tendo em vista que a 

inicial foi endereçada ao Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública 

dessa Comarca, determino a redistribuição do feito para o juízo 

competente, com as baixas necessárias.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008188-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRINHO TODESCATTO (AUTOR(A))

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILOIVO JOSE SOSTER (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1008188-44.2017.8.11.0015 A gratuidade da justiça é 

benefício destinado aos hipossuficientes, que não tem condições de litigar 

sem prejuízo do próprio sustento. A Lei nº 1.060/50 estabelece que a 

parte gozara dos benefícios da assistência judiciária gratuita mediante 

simples afirmação da sua hipossuficiência. Entretanto, a presunção 

instituída na referida Lei não é absoluta, cabendo ao Magistrado aferir se 

os elementos existentes nos autos indicam a necessidade da concessão 

do benefício. O Código de Processo Civil de 2015, no caput do artigo 98, 

dispõe sobre aqueles que podem ser beneficiários da justiça gratuita: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei”. No caso dos autos, verifico não haver qualquer indicação de que o 

requerente não possa assumir as despesas processuais, uma vez se 

identificou como construtor, bem como que a demanda tem como objeto 

rescisão de contrato de construção civil, pactuado no valor de 

R$162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais). Logo, nota-se que o 

requerente atua no ramo de construção civil e não apresentou nenhum 

documento demonstrando a sua renda mensal, de modo que, observa-se 

que este pode arcar com os custos do processo, não fazendo jus ao 

pedido de dilação de prazo e ao benefício pretendido. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – 

PESSOA FÍSICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICÊNCIA – 

ELEMENTOS NOS AUTOS QUE AFASTAM A PRESUNÇÃO DE 

MISERABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – EFEITO 

SUSPENSIVO REVOGADO – RECURSO DESPROVIDO. 1- A finalidade da 

assistência judiciária gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas 

economicamente tenham acesso equânime ao Judiciário. 2- Embora a Lei 

nº 1.060/50 admita a simples alegação de pobreza para a concessão da 

justiça gratuita, pode o juiz indeferir os benefícios com base nas 

peculiaridades do caso, se houver nos autos elementos que afastem a 

presunção de miserabilidade.” (TJMT – AI 1014128-35.2017.8.11.0000, 

Rel. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/08/2018, Publicado no DJE 

21/08/2018) “AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM 

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERE A 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO 

DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A 

assistência judiciária gratuita é de caráter restritivo, destinada a 

possibilitar o acesso ao Judiciário pelas classes menos favorecidas da 

sociedade, sob pena de desvirtuamento da lei, motivo pelo qual somente 

pode ser deferida quando comprovada a condição especial por qual 

passa a parte, nos termos do o inciso LXXIV, do art. 5º da Constituição 

Federal.” (AgR 103506/2015, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/08/2015, 

Publicado no DJE 20/08/2015). Assim, indefiro o benefício da justiça 

gratuita, determinando a intimação do requerente para recolher as custas 

e taxa judiciais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial. Intimem-se.

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1009289-82.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU UNIBANCO S/A (AUTOR(A))

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CUIABANO CONVENIENCIAS LTDA - ME (RÉU)

ANTONIO CAMILO DE AMARAL FILHO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Intime-se a parte requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

proceder com o recolhimento das custas processuais, sob pena de 

indeferimento da inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009207-51.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ELISEU GONCALVES (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009207-51.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda ao 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1009566-98.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA IVANETE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSEFA PEREIRA BARABACH (REQUERIDO)

ANA AGOSTINHO PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009566-98.2018.8.11.0015 Se presentes os 

documentos necessários (art. 260 do CPC), cumpra-se a ordem 

deprecada, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se ao Juízo de 

origem, com as devidas baixas, observadas as formalidades legais.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001124-80.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO SEMPIO FARIA (ADVOGADO(A))

SIMARELLI DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA 

(DEPRECANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CHURRASCARIA E LOJA DE CONVENIENCIA MODELO EIRELI - ME 

(DEPRECADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1001124-80.2017.8.11.0015 Verifico que os 

executados foram devidamente citados para o cumprimento da obrigação, 

entretanto, não foi efetuado o pagamento do débito, conforme consta em 

ID nº 11338137. Desta forma, expeça-se mandado de penhora e avaliação 

de tantos bens quantos bastem para satisfação do crédito, intimando o 

devedor e seu cônjuge, caso a penhora recaia em bem imóvel, conforme 

dispõe o artigo 841 do Novo Código de Processo Civil. Não sendo 

encontrados numerários para penhora, diga o exequente em 10 (dez) 

dias. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007420-21.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA SEVIGNANI CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

FABIANO PAULO CONSTANTINI (ADVOGADO(A))

LEONICE CANDIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1007420-21.2017.8.11.0015 Intime-se a parte 

requerida para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar quanto a 

proposta de acordo de ID nº 11189604.. Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011435-45.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EVA JOSE TEIXEIRA (REQUERENTE)

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 8011435-45.2016.8.11.0015 Ante a inércia da parte 

autora, intime-se para manifestar quanto ao interesse no prosseguimento 

da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do feito. 

Intime-se.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1009281-08.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI (EXEQUENTE)

CARLOS RAFAEL MENEGAZO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR NELSON ZIMMER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº 1009281-08.2018.8.11.0015 Intime-se a parte 

exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder com o 

recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da 

inicial. Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 123198 Nr: 2372-45.2010.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE ALVES BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSÓRCIOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RONALDO DE DEUS DA 

SILVA - OAB:MT - 13.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE IAQUIANO 

MATEUS - OAB:15.383/MT, LEONARDO JOSÉ DE AQUINO - 

OAB:9255/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:OAB/MT 

8.184-A, VIVIANE CALIFANI MERINO LAPINSKI - OAB:6373/MT

 Nos termos do artigo 5º, §3, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte REQUERIDA, na pessoa de seu 

advogado(a) para que efetue, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento 

das custas processuais no importe de R$ 791,02(Setecentos e noventa e 

um reais e dois centavos), sob pena de restrição do nome da parte 

requerida e CPF junto à dívida ativa ou protesto extrajudicial, conforme 

disposto no artigo 612, § 5º da CNGC-TJMT. Este valor deverá ser 

recolhido numa única guia, discriminando o valor das custas, sendo R$ 

395,51 (Trezentos e noventa e cinco reais e cinquenta e um centavos) e 

valor da taxa, qual seja R$ 395,51 (Trezentos e noventa e cinco reais e 

cinquenta e um centavos). Após efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia(paga), no protocolo geral do Fórum da Comarca de 

Sinop-MT aos cuidados da Central de Arrecadação e arquivamento. 

Advertência: referido (s) valor (es) poderá (ão) sofrer alteração (ões) em 

virtude do tempo decorrido.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 89882 Nr: 7241-56.2007.811.0015

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AFONSO CELSO TESCHIMA, AFONSO CELSO 

TESCHIMA-EPP, MARTA TESCHIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIBANCO - UNIÃO DE BANCOS BRASILEIROS 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PEIXOTO DUARTE - 

OAB:MT/11.432-A, ELIANA MACIEL ESCOBAR - OAB:16695/MT, 

MARCELO DA PIEVE - OAB:49198/RS, SILVIA HELENA SCHIMIDT - 

OAB:12.639

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:OAB/MT 14.992-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 
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PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 179604 Nr: 384-81.2013.811.0015

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO GUBERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:MT - 12113/O, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:MT/4.427

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo o 

EXEQUENTE para em 15 (quinze) dias manifestar sobre os documentos 

juntados aos autos, constantes de fls.(118/122).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Clóvis Mário Teixeira de Mello

 Cod. Proc.: 300075 Nr: 8480-46.2017.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BONICONTRO & BONICONTRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, MARCELO BRASIL SALIBA - OAB:11546-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE MATTOS 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 8718

 Intimação da parte executada para cumprir a obrigação no prazo de 

15(quinze) dias, nos termos da decisão a seguir transcrita: Defiro o 

requerimento de cumprimento de sentença, de fls. 04/09.Intime-se a 

executada para cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 523, do 

CPC, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor 

do débito.Não satisfeita a obrigação, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (artigo 523, § 3º do 

CPC/2015)Intimem-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 102670 Nr: 9691-35.2008.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ ANTONIO SILVESTRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTAURO SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:146007/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINÍCIOS LUCCA 

BOLIGON - OAB:OAB/MT 12.099-B, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 Nos termos da legislação vigente e do provimento 56/2007-CGJ intimo as 

PARTES para em cinco dias manifestarem, face ao retorno dos autos do 

Tribunal de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giovana Pasqual de Mello

 Cod. Proc.: 230384 Nr: 5808-36.2015.811.0015

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MILTON CEZAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:OAB/BA 1095-A, Thiago de 

Siqueira Batista Macedo - OAB:OAB/MT.17.528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do AUTOR para, querendo, em cinco dias requerer a 

conversão da ação, nos termos do art. 4, caput, do Decreto-Lei nº 911/69, 

conforme decisão abaixo transcrita, tendo em vista que o endereço do 

requerido é o mesmo constante nos autos.

Decisão de fl. 63: “Com fulcro no art. 319, §1º do CPC, defiro o pedido de 

fls. 60 e determino a busca de endereço do requerido MILTON CEZAR DA 

SILVA – CPF nº 934.982.501-59, através dos Sistemas INFOJUD e 

BACENJUD.

Após, expeça-se mandado de busca e apreensão, conforme decisão de 

fls. 43/44.

Restando infrutíferas as diligências, fica facultada ao requerente, a 

conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução, nos termos do 

art. 4, caput, do Decreto-Lei nº 911/69.

Intime-se.”

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1001265-65.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO MIGUEL PEREIRA (ADVOGADO(A))

JOCELAYNE SANTANA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

EDMILSON MUSSA (RÉU)

ALISSON CARLI DE DEUS DA SILVA (ADVOGADO(A))

MARIA APARECIDA CARDOSO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Autos nº 1001265-65.2018.8.11.0015 Primeiramente, sem prejuízo 

de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária, eis que presentes os requisitos legais 

previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º, conforme declaração e documentos 

apresentados pelos reconvintes. Citem-se a reconvinda indicada, isto é, 

RAQUEL PRISCILA DOS SANTOS para, querendo, contestar o pedido, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de serem considerados verdadeiros 

os fatos aduzidos na inicial. Ademais, intime-se o autor, na pessoa de seu 

advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos do artigo 343, §1º, do CPC. Apresentada a contestação, intime-se 

o reconvinte para impugná-la, em 15 (quinze) dias. Em seguida, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzirem, em 15 

(quinze) dias. Intimem-se.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005849-78.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALTER DORNELLES DIAS (ADVOGADO(A))

JUNHITE HARA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PASA JUNIOR (RÉU)

MONICA APARECIDA GAZIN (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo n.º 1005849-78.2018.8.11.0015 Verifico que o 

requerente intentou a presente ação, pretendendo a resolução do contrato 

de compra e venda ajustado com o requerido, haja vista sua inadimplência 

contratual. Ocorre que, em momento anterior, o requerente ingressou com 

Ação de Execução (Código n.º 163586), cujo objeto é o instrumento 

contratual em discussão, cujo processo tramita por esta Vara, estando na 

fase instrutória dos embargos à execução. Nessa senda, cumpre anotar 

que o ajuizamento da ação de execução inviabiliza a propositura de ação 

visando à resolução do contrato, notadamente por se tratarem de pedidos 

antagônicos. Com efeito, ante a existência de um contrato inadimplido, a 

parte deve optar por executá-lo ou pugnar pela rescisão do pacto. Assim, 

se um dos contratantes executa o contrato para obter o cumprimento da 

obrigação pela parte adversa, não há interesse de agir para a propositura 

de ação para a resolução do contrato pelo inadimplemento. Outrossim, é 

cediço que, com o advento do Novo Código de Processo Civil, foi 

consagrado o princípio da vedação à decisão surpresa, consoante se 

depreende do art. 10, do CPC/2015, in verbis: “Art. 10. O juiz não pode 

decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito 

do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda 

que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.” Destarte, 

concedo o prazo de 10 (dez) dias, para que o requerente se manifeste 
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com relação à incompatibilidade da propositura da presente ação, ante a 

existência de ação de execução referente ao mesmo contrato. Intimem-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001986-85.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ALDO KELLER NETO (ADVOGADO(A))

VITOR MARTINELLI DE MENDONCA (ADVOGADO(A))

ARMAZEGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZOLMIRA R. FLISSAK - EPP (RÉU)

LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1001986-85.2016.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DUPLICATAS C/C PEDIDO DE 

INDENIZAÇÃO proposta por ARMAZEGRAN ARMAZÉNS GERAIS LTDA em 

face ZOLMIRA R. FLISSAK - EPP, alegando que solicitou orçamentos à 

requerida, para a manutenção e adequação de armazéns. Contudo, em 

razão de um desacordo comercial, a mencionada manutenção não foi 

autorizada, tampouco realizada. Entretanto, a requerida, em maio de 2015, 

emitiu a duplicata de nº. 1234, sem que qualquer serviço tenha sido 

prestado, bem como encaminhou o título para protesto. Acrescentou que a 

referida duplicada deve ser declarada nula, uma vez que não possui 

aceite, não há nota fiscal da prestação dos serviços e inexiste 

comprovante da efetiva prestação dos serviços. Postulou, liminarmente, 

pelo cancelamento do protesto. Ao final, requereu a condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de 

30 (trinta) salários mínimos. Com a inicial, vieram os documentos de ID nº. 

4141384 a 4141405. Recebida a inicial, foi deferido o pedido liminar (Id nº. 

4651228). Devidamente citada (ID nº. 6115606), a requerida compareceu 

na audiência de conciliação (ID nº. 6863850) e apresentou contestação no 

ID de nº. 6869571 alegando que, de acordo com o chamado datado em 

26/03/2015, a requerida prestou serviços à requerente, consistentes em 

reparos nos armazéns. Sustentou que, em 27/03/2015, foram trocados 

e-mails entre o representante da requerida e o advogado da requerente, 

no qual restou estipulado que os reparos seriam no valor de R$4.960,00 

(quatro mil e novecentos e sessenta reais). Contudo, posteriormente foi 

ajustado entre as partes que os valores seriam de R$2.840,00 (dois mil, 

oitocentos e quarenta reais). Afirmou que cumpriu suas obrigações, 

sendo legítimo o protesto do título, razão pela qual não há que se falar em 

indenização por danos morais. Postulou pela revogação da decisão que 

concedeu a sustação do protesto. Apresentou reconvenção, requerendo 

a condenação da requerente ao pagamento da importância descrita na 

duplicata de nº. 1234 (R$2.840,00), com a incidência de juros e correção 

monetária, bem como pela condenação da requerida em litigância de 

má-fé. Juntou os documentos de ID nº. 6869601 a 6870995. A requerente 

apresentou impugnação à contestação , alegando que a requerida 

somente realizou o orçamento, não tendo, contudo, realizado efetivamente 

os serviços, em razão de discordância das partes com relação a preço e 

prazo. Sustentou que só tomou conhecimento da duplicata quando foi 

notificada do protesto. Postulou pela improcedência da reconvenção, uma 

vez que a requerida não comprovou a prestação dos serviços. A decisão 

de ID nº. 8223808 determinou que as partes especificassem as provas 

que pretendiam produzir, sendo que a requerente pugnou pelo julgamento 

antecipado da lide (ID nº. 8224738). A requerida, por sua vez, pugnou pela 

produção de prova oral (ID nº. 8251694). Realizada audiência de instrução 

e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes (ID nº. 

10641964). A requerida apresentou alegações finais, reiterando pela 

legalidade do protesto e pelo acolhimento da reconvenção (ID nº. 

10848807). A requerente, por sua vez, apresentou alegações finais, 

reiterando pela nulidade da duplicata, uma vez que não obedeceu aos 

requisitos legais (ID nº. 10878979). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Trata-se de ação declaratória de nulidade c/c pedido de 

indenização por danos morais, decorrentes da emissão de duplicata e 

lavratura de protesto, supostamente sem existência de negocio 

subjacente. Sobre o tema, convém registrar que a duplicata é um título 

eminentemente causal e deve corresponder, obrigatoriamente, a uma 

efetiva compra e venda mercantil ou a uma prestação de serviços, sendo 

nula quando emitida sem a existência do negócio jurídico subjacente, 

conforme preceituam os artigos 1º, 2º e 20 da Lei nº. 5.474/68, 

possibilitando a discussão sobre a “causa debendi”. Destarte, a emissão 

de uma duplicata exige a existência de negócio comercial subjacente, 

aperfeiçoado através do comprovante de entrega das mercadorias ou da 

demonstração da prestação dos serviços. A propósito: ‘[...] É cediço que a 

emissão da duplicata fica condicionada à existência de contrato de 

compra e venda ou de prestação de serviços, ou seja, é um título de 

crédito causal, onde é necessária, para sua validade, a existência de 

prova da entrega da mercadoria, na hipótese de não haver o aceite. Na 

falta do aceite, imprescindível é a demonstração da causa adjacente, caso 

contrário, a duplicata é nula e o protesto indevido. Se negada pelo sacado 

a causa subjacente das duplicatas, é ônus do sacador a demonstração da 

referida causa, no caso, a entrega da mercadoria ao requerido/apelado, o 

que não ocorreu na espécie “sub judice”.[...] (Ap 157351/2017, DESA. 

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 13/04/2018) Outrossim, cumpre 

registrar que a ausência de aceite na duplicata não impede o protesto por 

falta de pagamento, nos termos dos artigo 13, § 2º, da Lei 5.474/68 . A 

propósito: Art. 13. A duplicata é protestável por falta de aceite de 

devolução ou pagamento. (Redação dada pelo Decreto-Lei nº 436, de 

27.1.1969) § 1º Por falta de aceite, de devolução ou de pagamento, o 

protesto será tirado, conforme o caso, mediante apresentação da 

duplicata, da triplicata, ou, ainda, por simples indicações do portador, na 

falta de devolução do título.(Redação dada pelo Decreto-Lei nº 436, de 

27.1.1969) § 2º O fato de não ter sido exercida a faculdade de protestar o 

título, por falta de aceite ou de devolução, não elide a possibilidade de 

protesto por falta de pagamento. Com tais considerações, volvendo os 

olhos ao caso dos autos, observa-se que a requerida emitiu duplicata e a 

enviou a protesto. De outro lado, os contornos fáticos explicitados pela 

requerente não encontram respaldo nos elementos de convicção 

apresentados no feito, uma vez que restou demonstrada a existência de 

relação jurídica entre as partes, notadamente diante do comprovante de 

“Chamado Técnico” (ID nº. 6869601), em que consta que o técnico, além 

de proferir uma análise acerca de quais procedimentos deveriam ser 

realizados (análise técnica), realizou a alteração de reserva técnica e 

manutenção de troca de cabos termométricos (item conserto efetuado). 

Verifica-se que o aludido comprovante (ID nº. 6869601) foi assinado por 

“Jair Rogério da Silva” que, segundo a requerida, é funcionário da 

requerente. Destarte, é importante salientar que a requerente não refutou 

tal alegação, tendo se limitado a pugnar pela nulidade da duplicata. 

Outrossim, verifica-se que os e-mails de ID 6869620 demonstram que a 

requerente tinha ciência da realização dos serviços realizados pela 

requerida e dos preços cobrados. Ademais, cumpre registrar que a 

realização de serviços de manutenção na sede da requerente foi 

corroborada pelos depoimentos das testemunhas, as quais afirmaram que 

realizaram serviços de manutenção na empresa requerida, consistente na 

troca de registros, alteração de reserva e termometria: “Trabalhei na 

requerida em 2009, depois sai uma época depois voltei, e eu acho que em 

2015 foi a ultima vez que trabalhei lá; Eu era montador e eletricista; 

Montagem industrial, termometria, elétrica de armazém; só a prestação de 

serviços; Para a requerente foi montado termometria, aeração na unidade 

e com frequência a gente fazia serviço de manutenção; essa empresa 

que prestei serviço fica depois do Alto da Glória; foi pelos menos umas 

quatro a cinco vezes eu fui na unidade, assistência normal, com o passar 

de tempo todo equipamento precisa de reparo; Na parte de escritório era o 

Jorge; e na unidade quem tomava conta era o Rogério que era operador 

da unidade, da parte operacional; sim pegava assinatura; era tipo um 

termo de que a gente falava mais ou menos o que tinha feito e pegava 

assinatura do operador Rogério; Pagamento não era comigo, mas o 

serviço era a agente que executava; nesse serviço em especifico, que eu 

acho que é desse processo, estava eu e o Joílson; Eu não me recordo 

certo, mas provavelmente teve uma visita inicial, porque primeiro você ia 

fazia um levantamento do que iria precisar e passava um orçamento até 

alguém autorizar o serviço; O Luiz quem passava orçamento; Para fazer o 

levantamento eu acho que não era cobrado, somente para fazer o 

serviço; Foi feito manutenção, termometria, foi trocado registro de 

hidrante, e feito uma reserva técnica na caixa d’agua, se não me engano 

era onde era o hidrante; isso foi feito sim”. (Testemunha Eledir Luiz 

Pasqualotto – ID nº. 10641964) “Trabalhei na requerida, por muito tempo, 

em 2015 foi o ultimo ano, era soldador; O ultimo trabalho que fiz lá, fiz uma 

alteração numa caixa d’agua, troquei registro, fiz uma alteração no 
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reservatório, sim eu mexia com solda, depois foi o outro rapaz; eles faziam 

orçamento, eu não me lembro exatamente quem fez; Ele como era o dono 

ele passava o serviço tem que ser fito em tal lugar e a agente ia; meu 

negocio era executar o serviço; o encarregado do armazém lá era o 

Rogerio; Em todo serviço que a agente fazia tinha o comprovante de 

entrega da obra; sim reconheço o documento; assinatura do Rogério; o 

serviço foi prestado”. (Testemunha Joilson Santana da Silva – ID nº. 

10641964) Assim, verifica-se que restou demonstrada a causa 

subjacente que deu origem a emissão do título, não havendo que se falar 

em declaração de nulidade. Nesse sentido: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – ANULAÇÃO DE DUPLICATAS C/C DANO MORAL – PRELIMINAR 

DE SENTENÇA EXTRA PETITA – REJEITADA – RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COMPROVADA – PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS – 

DÉBITO REMANESCENTE – EXISTENTE – DUPLICATA DE VALOR PARCIAL 

DESTE DÉBITO VALIDADE – DUPLICATA DE VALOR EXCEDENTE – NÃO 

RECONHECIDO PELO TOMADOR DOS SERVIÇOS – NULIDADE E 

CANCELAMENTO DO PROTESTO RESPECTIVO – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A 

duplicata mercantil é título causal e exige causa jurídica subjacente a dar 

ensejo a sua emissão. Inteligência do art. 2º, § 1º, e art. 20, § 3º, ambos 

da Lei nº 5.474/68. Sendo que, a duplicata sem aceite se constitui em título 

executivo após seu devido protesto, quando então se torna exigível, pois 

que; no caso dos autos, restou comprovada a existência da relação 

negocial entre as partes, fornecedor e tomador dos serviços, inclusive 

com comprovante da negociação trazido aos autos pelo próprio devedor, 

não se viabilizando a nulidade do título que representa o valor parcial do 

débito admitido. Quanto ao pedido de majoração do valor da indenização 

por danos morais, em razão da emissão indevida e do protesto de uma 

das duplicatas objeto do presente feito, que foi declarada a nulidade, a 

teor da r. sentença. O dano moral, a ser indenizado, com propósito de 

minimizar a dor experimentada e servir de desestímulo à prática de atos 

contrários ao direito, prevenindo a ocorrência de situações assemelhadas, 

bem observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, resta 

mantido”. (Ap 60732/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2015, 

Publicado no DJE 16/11/2015 - grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO CAMBIAL. DUPLICATA 

MERCANTIL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 

CAUSA SUBJACENTE. PROVA. EXISTÊNCIA. ART. 373, INC. II, CPC/15. 

PROTESTO. EXISTÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE: A duplicata não é um 

título abstrato e vincula-se à existência de uma compra e venda mercantil 

ou de uma prestação de serviço, caracterizando-se, portanto, como um 

título causal, que necessita de base para justificar sua emissão. No caso 

dos autos, foi comprovada a relação causal que ensejou a emissão dos 

títulos, ônus este que era da parte demandada, da qual se desincumbiu a 

contento (art. 333, inc. II, do CPC/73; art. 373, inc. II, CPC/15). Sentença de 

improcedência que se mantém. SUCUMBÊNCIA RECURSAL: O art. 85, § 

11º, do CPC/15 estabelece que o Tribunal, ao julgar recurso, majorará os 

honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional 

realizado em grau recursal. Sucumbência recursal reconhecida e 

honorários fixados em prol do procurador da parte apelada majorados. 

NEGARAM PROVIMENTO AO APELO. (Apelação Cível Nº 70074632852, 

Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo 

João Lima Costa, Julgado em 22/02/2018)”. (TJ-RS - AC: 70074632852 RS, 

Relator: Eduardo João Lima Costa, Data de Julgamento: 22/02/2018, 

Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

28/02/2018 - grifei) Nessa perspectiva, sendo regular a emissão do título 

de ID nº. 6869630, ante a de comprovação de causa subjacente, o 

protesto do título é devido, eis que provido de suporte válido, bem como 

porque não há nos autos nenhuma comprovação de houve a quitação do 

débito. Assim, não havendo nenhuma conduta ilícita perpetrada pela 

requerida, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez 

que o protesto do título é devido. Nesse sentido, colaciona-se o 

entendimento jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C SUSTAÇÃO DE PROTESO E 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DUPLICATA MERCANTIL. COMPRA E 

VENDA MERCANTIL. COURO. ENDOSSO. ACEITE INEXISTENTE. CAUSA 

SUBJACENTE COMPROVADA. PROVA TESTEMUNHAL. REGULARIDADE 

DO TÍTULO E DO PROTESTO. DANO MORAL INOCORRENTE. NEGADO 

PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70053651956, 

Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nara 

Leonor Castro Garcia, Julgado em 25/04/2013) (TJ-RS - AC: 70053651956 

RS, Relator: Nara Leonor Castro Garcia, Data de Julgamento: 25/04/2013, 

Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

30/04/2013) No tocante à alegação de litigância de má-fé, com base nos 

artigos 17 e 18 do Código de Processo Civil, verifica-se que não há prova 

satisfatória da existência ou da caracterização do dano processual a que 

a condenação cominada na lei visa compensar, não há se falar em 

litigância de má-fé. Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça 

do Estado do Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO cIveL [...] 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA PARTE APELANTE – REJEIÇÃO – MALÍCIA 

PROCESSUAL INEXISTENTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. [...]. Não comprovada qualquer malícia processual da parte, não 

há que se falar em condenação por litigância de má-fé. (Ap 43886/2015, 

DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

22/07/2015, Publicado no DJE 28/07/2015)”. DA RECONVENÇÃO: A 

reconvenção é um instituto processual que possibilita ao réu deduzir 

pedido, por meio de uma ação autônoma, nos mesmos autos da demanda 

principal e se encontra disciplinada no artigo 343 do Código de Processo 

Civil de 2015. A reconvinte apresentou reconvenção postulando o 

recebimento da importância de R$ 2.840,00 (dois mil, oitocentos e quarenta 

reais), materializada no título de ID nº. 686930, uma vez que prestou 

serviços de manutenção de armazéns à reconvinda. De acordo com as 

explanações supra, restou demonstrada a realização do negocio jurídico 

entre as partes, não tendo a reconvinda comprovado o pagamento do 

débito, ônus este que lhe incumbia, a teor do disposto no artigo 373, inciso 

II, do CPC. Nessa perspectiva, verifica-se que assiste razão à reconvinte, 

haja vista que as provas carreadas aos autos comprovam a existência de 

causa subjacente à emissão do título protestado, apontando para a 

regularidade das cobranças, merecendo por esta razão ser procedente o 

pedido de reconvenção. “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E ANULAÇÃO DE TÍTULO. RECONVENÇÃO DE 

COBRANÇA. DUPLICATA COMPROVADA A CAUSA SUBJACENTE. 

Concedida a gratuidade da justiça ao apelante, mas sem efeito retroativo. 

Comprovada a contratação de compra e venda de combustível, para 

pagamento a prazo, celebrada entre as partes, que originou a emissão da 

duplicata apontada para protesto. Presente a causa subjacente para a 

emissão da duplicata, bem como ausente o adimplemento do débito. 

Incabível a declaração de inexistência de débito, restando acolhida, por 

conseguinte, a reconvenção de cobrança. DERAM PARCIAL PROVIMENTO 

AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70072843501, Décima Oitava 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marlene Marlei de Souza, 

Julgado em 23/11/2017). (TJ-RS - AC: 70072843501 RS, Relator: Marlene 

Marlei de Souza, Data de Julgamento: 23/11/2017, Décima Oitava Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/11/2017) Diante do 

exposto, no tocante A LIDE PRINCIPAL, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos iniciais, condenando a requerente ao pagamento das custas 

processuais, bem como dos honorários advocatícios, fixados em 10% 

sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no artigo 85, § 2º, NCPC. No 

que tange à RECONVENÇÃO, JULGO PROCEDENTES os pedidos da 

reconvinte, para condenar a reconvinda ao pagamento do valor de 

R$2.840,00 (dois mil oitocentos e quarenta reais), a ser atualizado 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, desde o vencimento do débito (25/04/2015 - artigo 397, 

CC). Por fim, condeno a reconvinda ao pagamento dos honorários 

advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, com fulcro 

no artigo 85, § 2º, NCPC. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, 

arquivem-se os autos, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004332-72.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE FERREIRA DE SANTANA COENGA (AUTOR(A))

CLAUDIA PATRICIA SALGADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA (ADVOGADO(A))

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (RÉU)

Magistrado(s):

GIOVANA PASQUAL DE MELLO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SINOP Processo nº: 1004332-72.2017.8.11.0015 Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 
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MORAIS, proposta por KATIANE FERREIRA DE SANTANA em face de 

UNIMED NORTE- COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, alegando que é 

beneficiária do contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares 

firmado com a requerida e que, em agosto de 2016, tomou ciência de que 

seu plano foi cancelado, sob a justificativa de que se encontrava 

inadimplente com as parcelas referentes aos meses de janeiro a março de 

2016. Diante de tal situação, em 26/09/2016, foi formalizado novo 

instrumento contratual entre as partes, ocasião em que a requerida alegou 

que não seria possível alterar o contrato retirando a carência, uma vez 

que se tratava de instrumento “pré-pronto”, contudo, afirmou que na nova 

“carteirinha” iria constar a ausência de carência. Ocorre que, quando 

chegou o cartão, constava a carência no plano de obstetricia para 

22/07/2017 e, nesta oportunidade, a requerente se encontrava grávida de 

08 meses, com previsão de parto para 15/05/2017. Sustenta que procurou 

a requerida para resolver o impasse, todavia, esta permaneceu inerte. 

Diante de tais fatos, pugnou, em tutela antecipada, que a requerida fosse 

compelida a autorizar o parto todos os procedimentos cirúrgicos 

necessários sem nenhum custo. No mérito, postulou pela condenação da 

requerida ao pagamento de indenização por danos morais e materiais no 

importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Com a inicial, vieram os 

documentos de ID nº. 5845954 a 5845962. Recebida a inicial, a tutela 

antecipada foi indeferida (ID nº. 6743866). Devidamente citada (ID nº. 

7234587), a requerida compareceu à audiência de conciliação e 

apresentou contestação no Id de nº. 10001510, alegando que a requerida 

encontrava-se inadimplente com o pagamento das mensalidades do plano, 

haja vista que as faturas vencidas em novembro e dezembro de 2015 

foram quitadas somente em janeiro de 2016. Ademais, as faturas vencidas 

em janeiro e fevereiro de 2016 foram pagas em abril de 2016. 

Acrescentou que a requerente foi devidamente notificada, todavia, não 

providenciou o pagamento, oportunidade em que foi operada a rescisão 

contratual, em 31/03/2016. Sustentou que o novo contrato firmado entre 

as partes dispôs acerca dos prazos de carências, os quais foram 

devidamente conhecidos pela requerente. Ao final, alegou que não 

praticou nenhuma conduta irregular, não havendo que se falar em 

indenização. Juntou os documentos de ID nº. 10001511 a 10001517. A 

requerente apresentou impugnação à contestação, alegando que a 

notificação encaminhada pela requerida não é valida, uma vez que 

assinada por pessoa desconhecida, bem como reiterou os termos da 

exordial (ID nº. 10220363). A decisão de ID nº. 10390889 determinou que 

as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, sendo que 

ambas pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (ID nº. 10475414 e 

10485984). É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Ab initio, impende 

consignar que o feito comporta o julgamento antecipado, nos termos do 

inciso I, art. 355, do Novo Código de Processo Civil, uma vez que a 

questão versada nos autos é unicamente de direito, de modo que a prova 

documental se revela suficiente ao deslinde da causa, notadamente ante a 

manifestação expressa dos litigantes nesse sentido. Trata-se de ação de 

obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e 

morais, decorrentes do cancelamento do plano de saúde da requerente 

pela requerida. Sobre o tema, insta salientar que o inciso II, do parágrafo 

único, do artigo 13 da Lei 9.656/1998que regula os planos e seguros 

privados de assistência à saúde, dispõe que é licita a rescisão unilateral 

do contrato, quando a inadimplência ultrapassar de 60 (sessenta) dias e o 

usuário for devidamente notificado. A propósito: “Art. 13. Os contratos de 

produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm 

renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, 

não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da 

renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, 

contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo 

vedadas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)[...] 

II - 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 

qüinquagésimo dia de inadimplência”; Com tais considerações, extrai dos 

autos que a requerente, em 06/06/2015, firmou com a requerida contrato 

de prestação de serviços médicos e hospitalares, o qual dispôs, em sua 

cláusula 42ª, paragrafo terceiro que: “o não pagamento das contribuições 

por período superior a 60 (sessenta) dias, consecutivos ou não, nos 

últimos 12 (doze) meses de vigência do contrato, ensejará a rescisão do 

contrato após a notificação da contratante”. Nessa senda, conforme se 

verifica dos documentos colacionados nos IDs de nº. 5845958 e 5845959, 

as mensalidades do plano, vencidas em 25/01/2016 e 25/02/2016 foram 

quitadas pela requerente somente em 25/04/2016, ou seja, após decorrido 

mais de 90 dias da data do vencimento, sendo legítima a rescisão operada 

pela requerida. Além disso, denota-se do aviso de recebimento, 

colacionado no ID de nº. 10001514, que a requerida encaminhou 

notificação extrajudicial ao endereço informado pela requerente (ID nº. 

10001511), dando conta do inadimplemento, a qual foi recebida em 

04/03/2016. Neste ponto, verifica-se que a notificação foi encaminhada 

para o mesmo endereço em que a requerente recebia os boletos para 

pagamento (Rua das Garças, 493, Nossa Senhora Aparecida, Sinop/MT), 

não havendo irregularidade praticada pela requerida. Neste ponto, insta 

salientar que é dever do contratante informar qualquer mudança de 

endereço, providencia esta que não foi tomada pela requerente. Nesse 

sentido, colhe-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso: “APELAÇÃO CÍVEL E ADESIVA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

VIGÊNCIA DE PLANO DE SAÚDE C/C CONSIGNAÇÃO - PLANO DE SAÚDE 

- INADIMPLÊNCIA DE MENSALIDADE E RESCISÃO – NOTIFICAÇÃO 

ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – VALIDADE – 

DEVER DA PARTE ATUALIZAR O ENDEREÇO – DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO – DEVER DE REPARAR INEXISTENTE – AÇÃO 

IMPROCEDENTE – REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO RECURSO 

PRINCIPAL (UNIMED NORTE) – PREJUDICADO RECURSO ADESIVO. Houve 

regular notificação da contratante para o endereço que constava no 

cadastro da operadora, sendo que a autora deixou de informar a mudança 

de residência. “no artigo 13, inciso II da Lei 9.656/98, ante a correlação da 

não exigência de que a notificação seja pessoal; imperioso seja mantido o 

cancelamento decretado na instância singular e afasta o dano moral. (Ap 

121664/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 

19/04/2016) Comprovada a inadimplência de parcela mensais do plano de 

saúde por prazo superior a sessenta dias e havendo notificação regular, 

se encontra amparada a Operadora que rescinde o contrato, nos termos 

do artigo 13, inciso II, Lei 9.656/98, não havendo que falar em indenização 

por dano moral”. (Ap 78114/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/10/2017, 

Publicado no DJE 08/11/2017) “[...] Comprovada a inadimplência de 

parcelas mensais do plano de saúde e encontrando-se a beneficiária 

impossibilitada de receber a notificação dessa falta de pagamento, em 

razão de uma ausência prolongada do endereço fornecido; que sequer 

atende tentativas de contatos via telefones cadastrados, tem-se que a 

necessidade de comunicação prévia a ela usuária do plano de saúde foi 

cumprida pela requerida, restando amparada, outrossim, no artigo 13, 

inciso II da Lei 9.656/98, ante a correlação da não exigência de que a 

notificação seja pessoal; imperioso seja mantido o cancelamento 

decretado na instância singular e afasta o dano moral. De outro lado, 

acrescente-se que o descumprimento contratual, cujo inadimplemento 

como regra geral é previsível, caracterizando mero dissabor cotidiano, 

próprio da contratação, não atingindo a esfera do dano compatível com a 

ofensa moral.” (Ap 121664/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/04/2016, 

Publicado no DJE 19/04/2016) Outrossim, verifica-se do novo contrato 

firmado entre as partes, em 26/09/2016, que restou expressamente 

estipulado os períodos de carências, tendo, inclusive, especificado que a 

carência para realização de parto seria de 300 (trezentos) dias: 

“CLÁUSULA 12ª – As coberturas previstas pelo plano contratado somente 

passar a vigorar depois de cumpridos os prazos de carência 

descriminados a baixo, contados a partir da data proposta de adesão por 

parte do beneficiário: a) 24 horas para acidente pessoal; b) 24 horas para 

atendimento de urgência/emergência (somente atendimento ambulatorial – 

Resolução 13ª do CONSU) c) 30 dias para consulta; d) 30 dias para 

remoção; e) 90 dias para exames de rotina; f) 120 dias para exames 

especializados; g) 180 dias para fisioterapia; h) 180 dias para 

procedimentos de ambualatório, quimioterapia, radioterapia, medicina 

intervencionista, internações clínicas, cirúrgicas e UTI/CTI, exceto parto e 

patologias consideradas pré-existentes; i) 180 dias para hemodiálise e 

dialise peritoneal; j) 300 dias de parto à termo;” Ademais, a requerente não 

demonstrou que as partes tenham estipulado a dispensa do prazo de 

carência, quando da formalização do novo contrato de prestação de 

serviços médicos e hospitalares, ônus este que incumbia à requerente, a 

teor do disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Nessa 

senda, denota-se que a requerida procedeu de acordo com o contrato e a 

legislação em vigor, ou seja, não houve qualquer descumprimento ou 
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irregularidade contratual, razão pela qual, não há que se falar em 

manutenção das carências previstas no contrato firmado entre as partes 

em 06/06/2015 (ID nº.5845955), haja vista que é licita a rescisão contratual 

perpetrada pela requerida. A propósito: “[...] A inadimplência das parcelas 

de plano de saúde não enseja a anulação automática do contrato; a 

operadora do plano de saúde, antes, deve notificar previamente o 

beneficiário para purgar a mora e esclarecer a medida adotada em caso 

de manter-se inadimplente. Porém, adotadas tais medidas, se a 

inadimplência persiste, é legal a rescisão do contrato amparada em 

cláusula contratual que assim prevê. [...] SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

NÃO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CASSAR A 

LIMINAR CONCEDIDA, NESTE TRIBUNAL, NA CAUTELAR INCIDENTAL, QUE 

TAMBÉM É JULGADA IMPROCEDENTE. (TJ-SC - AC: 20150857182 

Navegantes 2015.085718-2, Relator: Gilberto Gomes de Oliveira, Data de 

Julgamento: 05/04/2016, Terceira Câmara de Direito Civil. - grifei) “PLANO 

DE SAÚDE INDIVIDUAL. RESCISÃO UNILATERAL POR INADIMPLEMENTO. 

PEDIDO DE REATIVAÇÃO. Sentença de improcedência. Irresignação do 

autor. Notificação extrajudicial premonitória enviada pelo plano de saúde, 

no endereço cadastrado. Boletos pagos pelo apelante enviados no mesmo 

endereço. Notificação válida. Eventual alteração de endereço que deveria 

ser comunicada pelo consumidor (art. 43, §§ 2º e 3º, CDC). Observância 

do disposto pelo artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, 

para rescisão unilateral. Rescisão mantida. Sentença mantida. Recurso 

desprov ido .  (TJ-SP -  APL:  11313229820158260100 SP 

1131322-98.2015.8.26.0100, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de 

Julgamento: 09/05/2017, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

09/05/2017) Do mesmo modo, estando ausente qualquer conduta irregular 

praticada pela requerida, não há que se falar em indenização por danos 

materiais e morais. “PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO POR INADIMPLEMENTO. 

ATENDIMENTO DAS FORMALIDADES DO ARTIGO 13, PARÁGRAFO 

ÚNICO, INCISO II, DA LEI Nº 9.656/98. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO 

ENTREGUE NO ENDEREÇO DA CONSUMIDORA. DESNECESSIDADE DE 

NOTIFICAÇÃO PESSOAL. RESCISÃO LEGALMENTE IMPLEMENTADA. 

RECURSO PROVIDO. 1. É direito da operadora de plano de saúde rescindir 

o contrato de consumidor inadimplente que, devidamente notificado até o 

quinquagésimo dia, não purga a mora. 2. Não se exige que a notificação 

seja pessoal, bastando que seja entregue no endereço correto, qual seja, 

aquele em que o consumidor recebe as correspondências do plano de 

saúde. 3. Sendo regular a rescisão do contrato, afasta-se a 

responsabilidade civil da operadora de plano de saúde. Diante do exposto, 

resolve esta Turma Recursal, por maioria de votos, CONHECER E DAR 

PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot (TJPR - 2ª Turma 

Recursal - 0017161-87.2013.8.16.0182/0 - Curitiba - Rel.: Elisa Matiotti Polli 

- Rel.Desig. p/ o Acórdão: Manuela TallÃ£o Benke - - J. 17.08.2015) (TJ-PR 

- RI: 001716187201381601820 PR 0017161-87.2013.8.16.0182/0 

(Acórdão), Relator: Manuela TallÃ£o Benke, Data de Julgamento: 

17/08/2015, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 25/08/2015) Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, condenando a 

requerente ao pagamento das custas processuais, bem como honorários 

advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/2015. Transitada esta 

em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos, independentemente 

de nova determinação, procedendo-se às baixas e anotações 

necessárias. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 96640 Nr: 3644-45.2008.811.0015

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEMDS, SMP, KFMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Mary Dutra Belini 

Rodrigues - OAB:OAB/MT 19060, DANIELA SEEFELD WERNER (NAJU - 

UNIC) - OAB:MT-7.839-B, MAYARA TONETT G. S. WEIRICH 

(Unijuris-Unic-Sinop) - OAB:18.157-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JONES EVERSON CARDOSO - 

OAB:7.119-A/MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SINOP - MT

JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES

96640 §!*cI¨

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

AÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 20 DIAS

EDITAL Nº.:

 AUTOS N.º 3644-45.2008.811.0015

 ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: LUCAS EMANUEL MARTINS DA SILVA e SUELI MARTINS 

PEREIRA e KÁTIA FERNANDA MARTINS DA SILVA

ADVOGADO(S): DANIELA SEEFELD WERNER (NAJU - UNIC)

MAYARA TONETT G. S. WEIRICH (Unijuris-Unic-Sinop)

Cintia Mary Dutra Belini Rodrigues

PARTE REQUERIDA: EMANUEL PEREIRA DA SILVA FILHO

VALOR DA CAUSA: 415,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, acima indicada, atualmente 

em lugar incerto e não sabido, dos termos da presente ação que lhe(s) é 

proposta, consoante resumo das alegações constantes da petição inicial e 

do despacho judicial adiante transcritos, bem como INTIMAÇÃO dela para 

que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento 

do feito, sob pena de extinção do mesmo, sem resolução de mérito (CPC, 

Art. 485, §1º).

RESUMO DA PETIÇÃO INICIAL: Trata-se de uma ação de execução de 

alimentos, avista-se que a representante legal do exequente não foi 

encontrada para indicar o endereço atual do devedor e o período da dívida 

alimentar, diligência imprescindível para o prosseguimento da ação na 

peça de fls. 103/104.

DESPACHO/DECISÃO: Vistos em correição permanente. 1. Intime-se a 

parte autora, por edital, com o prazo de 20 (vinte) dias, para manifestar 

interesse no prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção, sem resolução de mérito (CPC, art. 485, § 1º). 2. 

Decorrido o prazo do edital, voltem-me conclusos. 3. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

Eu, Carla P. F. Silva, digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 109202 Nr: 1578-58.2009.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GADS, RSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO LEMOS GIL - 

OAB:14..933-B/MT, WELINTON JOSÉ SERPA GIL - OAB:4812/MT

 Vistos etc. 1. O processo está em ordem. 2. Sem questões processuais 

pendentes. 3. São questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória: a. qual genitor dispõe de melhores condições para criar e 

sustentar a menor Rafaela Siqueira Ridier; b. quais são as necessidades 

materiais da menor Rafaela Siqueira Ridier; c. qual é a condição 

econômico-financeira de Glaucimar Aparecida de Siqueira e Waldomiro 

Aparecido Ridier. 4. Defiro a produção de prova testemunhal. 5. Ônus da 

prova em conformidade com art. 373, caput e incisos I e II, do Código de 

Processo Civil. 6. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13 de fevereiro de 2019, às 15:00 horas. 7. Saem os presentes intimados. 

8. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cleber Luis Zeferino de Paula

 Cod. Proc.: 278061 Nr: 14872-36.2016.811.0015

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DGSS, DDCS, RDCDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO CARATTI DE 

OLIVEIRA - nucleojuridicofasipe - OAB:16666-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA BARBOSA GARCIA - 

DEFENSORA PÚBLICA MT - OAB:
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 Vistos etc. 1. O processo está em ordem. 2. Sem questões processuais 

pendentes. 3. São questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória: a. Diego dos Santos Lemos é ou não o pai biológico do menor 

David Gusttavo Sousa Santos; b. Diego dos Santos Lemos possui ou não 

vinculo socioafetivo com o menor David Gusttavo Sousa Santos. 4. Ônus 

da prova em conformidade com art. 373, “caput” e incisos I e II, do Código 

de Processo Civil. 5. Defiro a produção de prova pericial e testemunhal. 6. 

Determino a realização de prova pericial para fins de verificar se Diego 

dos Santos Lemos é ou não o pai biológico do menor David Gusttavo 

Sousa Santos e, por conseguinte, nomeio como perito judicial o Instituto de 

Perícias Científicas – IPC, com sede na rua da Paz, nº 185, Bairro Jardim 

dos Estados, Campo Grande-MS, na pessoa do Diretor Presidente, Dr. 

Helder Pereira de Figueiredo, que determinará se Diego dos Santos Lemos 

é ou não o pai biológico de David Gusttavo Sousa Santos. 6.1. Nomeio, 

ainda, como responsável técnica pela coleta e envio do material ao 

laboratório a Gestora Luzimeiry Thomaz Nazário. 6.2. O valor do exame é 

de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) à vista. 6.3. Para a coleta do 

material designo o dia 03 de outubro de 2018, às 17:00 horas, na 

Secretaria da Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de 

Sinop-MT. 6.4. O autor deverá depositar os salários do perito até a data 

para a coleta do material. 6.5. O perito deverá apresentar o laudo em 

Cartório até 60 (sessenta) dias após a coleta do material. 7. Determino, 

ainda, a realização de prova pericial consistente em estudo psicossocial 

pormenorizado das partes para fins de verificar se Diego dos Santos 

Lemos possui ou não vinculo socioafetivo com o menor David Gusttavo 

Sousa Santos. 8. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

13 de fevereiro de 2019, às 14:30 horas. 9. Saem os presentes intimados. 

10. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

6ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002346-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM REBELATTO BARIVIERA (REQUERENTE)

DOUGLAS DE MELO COSTA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1002346-49.2018.8.11.0015; Valor causa: $1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA / TUTELA ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; 

Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: CARMEM REBELATTO BARIVIERA Parte Ré: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O 

presente expediente tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria 

para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES, conforme 

despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 28 de setembro de 2018. Atenciosamente, 

CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008283-40.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CRUZ SANTANA DOS SANTOS (REQUERENTE)

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

ALFREDO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1008283-40.2018.8.11.0015; Valor causa: $9,466.68; Tipo: Cível; Espécie: 

PETIÇÃO (241)/[BLOQUEIO DE VALORES DE CONTAS PÚBLICAS, 

TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E/OU FORNECIMENTO DE 

MEDICAMENTOS, ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS, OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER]; Recuperando: 

Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. 

Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA DA CRUZ 

SANTANA DOS SANTOS, ALFREDO DOS SANTOS Parte Ré: REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO O presente expediente 

tem por finalidade a intimação de vossa Senhoria para APRESENTAR 

IMPUGNAÇÃO ÀS CONTESTAÇÕES, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. 

O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo 

Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. 

SINOP , 28 de setembro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA 

GOMES DE AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM 

DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E 

INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 

3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 

35203800

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1007865-05.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO ALVES BUENO (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDECI FRANCISCA DA CONCEICAO BUENO OAB - 015.998.411-42 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INT IMAÇÃO Da d o s  d o  p r o c e s s o  P r o c e s s o : 

1007865-05.2018.8.11.0015; Valor causa: $1,000.00; Tipo: Cível; Espécie: 

CAUTELAR INOMINADA (183)/[OBRIGAÇÃO DE FAZER / NÃO FAZER, 

LIMINAR]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

LAURO ALVES BUENO REPRESENTANTE: VALDECI FRANCISCA DA 

CONCEICAO BUENO Parte Ré: REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO ÀS 

CONTESTAÇÕES, conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 28 de 

setembro de 2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE 

AMORIM Gestor(a) Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) 

JUIZ(A) SEDE DO 6ª VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA 

DOS TRÊS PODERES, Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP 

- MT - CEP: 78000-000 - TELEFONE: (65) 35203800

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005594-57.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA SILVESTRE PIMENTA (AUTOR(A))

ADRIANO ROMAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005594-57.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SONIA APARECIDA SILVESTRE PIMENTA RÉU: ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA – 

INAUDITA ALTERA PARTE nos termos do art. 300 do CPC interposta por 

SONIA APARECIDA SILVESTRE PIMENTA em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO objetivando inicialmente a realização de CIRURGIA 

NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA. Aduz a inicial que a parte Requerente 

apresenta Nefropatias Crônicas Bilateral, Nefrolitíase Bilateral e constatou 

presença de Cálculos Coroliformes Bilaterais com medições diversas. Com 

a petição inicial CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. A TUTELA foi 

ANTECIPADA em 23/02/2017 (ID nº 6829300), sendo DETERMINADO aos 

Requeridos que providenciassem, tratamento adequado, qual seja, a 

realização de CIRURGIA NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA. CITAÇÃO do 

Requerido MUNICÍPIO de SINOP ao ID nº 7274364 e Requerido ESTADO de 

MATO GROSSO ao ID nº 8203594. DECISÃO de ID nº 8113114 REITERA 
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LIMINAR DEFERIDA. CONTESTAÇÃO do Requerido ESTADO de MATO 

GROSSO de ID nº 8288066. O Requerido MUNICÍPIO de SINOP apresenta 

CONTESTAÇÃO de ID nº 8349477. IMPUGNAÇÃO de ID nº 9045554 

BLOQUEIO JUDICIAL de ID nº 11435818. NOTA FISCAL de ID nº 10539161. 

ALVARÁ JUDICIAL de ID nº 11525295. 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 – 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP A preliminar de 

ilegitimidade passiva suscitada pelo Requerido, não merece acolhimento, 

isto porque é cediço que a responsabilidade pela promoção de atos 

indispensáveis à concretização do direito à saúde é compartilhada entre 

os entes federativos integrantes das três esferas de governo (CF, art. 23, 

II). Ora, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a 

forma de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão de exigir o 

cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do 

sistema. Nesse sentido a Corte Suprema já sedimentou seu 

posicionamento: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da 

Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito 

à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de 

medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para 

arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de 

saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os 

entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – 

Agravo regimental improvido. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013). Para 

arrematar: “Quanto à legitimidade da União e do Município para se 

configurarem como polo passivo da presente lide, no julgamento da 

Suspensão de Segurança 3.355, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da 

federação é solidária e subsidiária no dever fundamental de prestação de 

saúde, nos seguintes termos: O dispositivo constitucional deixa claro que, 

para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de 

prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde 

está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da 

federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários 

pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são 

legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo 

SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na 

área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles (...)” 

(STF - RE: 570982 ES, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 

05/05/2010, Data de Publicação: DJe-093 DIVULG 24/05/2010 PUBLIC 

25/05/2010). “O acesso às ações e serviços de saúde é universal e 

igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e 

linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal 

Federal.” (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio). Assim, REJEITO 

a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA 

ANTECIPADA – INAUDITA ALTERA PARTE nos termos do art. 300 do CPC 

interposta por SONIA APARECIDA SILVESTRE PIMENTA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO objetivando inicialmente a realização de 

CIRURGIA NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA. A saúde da população é 

dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o 

suficiente para o seu bem estar; assim, com fundamento no princípio da 

dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente 

contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco. 

Trata-se, portanto, de direito de todos, universal e igualitário, não se 

submetendo a barreiras geográficas ou geopolíticas, a que também não se 

submete a moléstia; afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, 

é o cidadão brasileiro. De sua vez, as ações e serviços públicos de saúde 

constituem um sistema único, apenas descentralizado administrativamente, 

o que não impõe deveres estanques a um ou a cada um dos entes 

federados, se não que a todos, indiscriminada e solidariamente. Assim, o 

direito à saúde - direito social fundamental do homem, contido no artigo 6º 

da Constituição da República - declara em seu artigo 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”. Por seu turno, José Afonso da Silva 

ensina: “A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, 

que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde 

rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às 

ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam” (Curso de 

Direito Constitucional Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se 

percebe, a norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua 

positivação à existência de recursos, à implementação de programas ou à 

edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só, a quem, 

comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e 

recuperação. Contém, por isso, elementos mínimos indispensáveis à sua 

aplicabilidade, a par de não ter o Constituinte expressamente remetido sua 

concreção ao legislador ordinário, pela clássica expressão “na forma da 

lei”. Como se vê, o dispositivo em causa tem razoável densidade 

normativa: define o objeto do direito – promoção, proteção e recuperação 

da saúde. Basta por isso, comprovadas a moléstia e a carência, como no 

caso, para invocar o direito subjetivo à gratuidade assegurado no 

dispositivo constitucional. Ademais, o direito à saúde e à assistência aos 

desamparados (artigo 6º da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, é direito fundamental no 

sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República, sendo 

dada ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as 

prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos 

direitos fundamentais sociais. Como se vê, os serviços de saúde são de 

relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, integrado em 

uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, 

estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no 

pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal 

sorte, o Poder Público - Federal, Estadual ou 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. A 

compensação que ocorrerá internamente entre os entes é questão que 

somente a eles diz respeito, não podendo atingir a pessoa que necessita 

do serviço de saúde, devendo o ente, acionado judicialmente prestar o 

serviço e após, resolver essa inter-regulação. O acesso às ações e 

serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a 

responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já 

assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco 

Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente CIRURGIA NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA. Por 

conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID nº 6829300, 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas 

CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: 

“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”. Contudo, CONDENO 

o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO 

“pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 

em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora. Assim, 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 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1012978-71.2017.8.11.0015
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Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI MENEGACE (REQUERENTE)

ORLANDIR DA ROLD (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1012978-71.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: SIDINEI MENEGACE REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA - INAUDITA ALTERA PARTE nos termos do art. 

300 do NCPC interposta por SIDINEI MENEGACE em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT objetivando inicialmente a 

disponibilização dos Insumos 16 latas de 800g de Nutrison Soya Multi 

Fiber; 30 equipos para dieta enteral; 500g de Albumina em pó; 45 frascos 

de dieta enteral 300 ml. Aduz a inicial que a parte Requerente realizou 

cirurgia prostatectomia radical em 2011, devido à adenocarcinoma 

prostático, evoluiu com incontinência urinária CID: C61 e R32. Necessita, 

portanto do uso de fraldas geriátrica para melhores condições de vida. 

Com a petição inicial CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. A TUTELA foi 

ANTECIPADA em 27/11/2017 (ID nº 10861987), sendo DETERMINADO aos 

Requeridos que providenciassem, tratamento adequado, qual seja, 

Insumos 16 latas de 800g de Nutrison Soya Multi Fiber; 30 equipos para 

dieta enteral; 500g de Albumina em pó; 45 frascos de dieta enteral 300 ml. 

CITAÇÃO do Requerido MUNICÍPIO de SINOP ao ID nº 10933160 e 

Requerido ESTADO de MATO GROSSO ao ID nº 10933160. ID nº 

11157844 o Requerido MUNICÍPIO de SINOP informa que os pedidos dos 

insumos foram fornecidos para a Requerente. CONTESTAÇÃO do 

Requerido ESTADO de MATO GROSSO de ID nº 11246664. O Requerido 

MUNICÍPIO de SINOP apresenta CONTESTAÇÃO de ID nº 11287809. 

IMPUGNAÇÃO de ID nº 11677925 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 – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP A preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pelo Requerido, não merece acolhimento, isto porque é cediço 

que a responsabilidade pela promoção de atos indispensáveis à 

concretização do direito à saúde é compartilhada entre os entes 

federativos integrantes das três esferas de governo (CF, art. 23, II). Ora, 

sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma 

de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão de exigir o cumprimento 

da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do sistema. 

Nesse sentido a Corte Suprema já sedimentou seu posicionamento: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da 

Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito 

à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de 

medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para 

arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de 

saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os 

entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – 

Agravo regimental improvido. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013). Para 

arrematar: “Quanto à legitimidade da União e do Município para se 

configurarem como polo passivo da presente lide, no julgamento da 

Suspensão de Segurança 3.355, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da 

federação é solidária e subsidiária no dever fundamental de prestação de 

saúde, nos seguintes termos: O dispositivo constitucional deixa claro que, 

para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de 

prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde 

está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da 

federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários 

pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são 

legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo 

SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na 

área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles (...)” 

(STF - RE: 570982 ES, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 

05/05/2010, Data de Publicação: DJe-093 DIVULG 24/05/2010 PUBLIC 

25/05/2010). “O acesso às ações e serviços de saúde é universal e 

igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e 

linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal 

Federal.” (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio). Assim, REJEITO 

a preliminar suscitada. DA PRELIMINAR – DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR DO MUNICÍPIO DE SINOP Em sede de 

preliminar o Requerido Município de Sinop alega ausência de interesse 

processual, em razão de que a parte Autora não tem a necessidade de 

postular a ação por haver a ausência da necessidade da mesma, pois 

alega que se precisa haver uma negativa por parte da parte Requerente 

em cumprir espontaneamente a determinada obrigação. Ora, sua 

pretensão não deve prosperar, eis que a busca da pretensão não precisa 

necessariamente esgotar a seara administrativa. Pois a lei não excluirá da 

apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, o que assegura 

à parte exercitar o direito de ação sem a necessidade de esgotamento da 

via administrativa, pois assim estaria diante da fragrante injustiça e sob 

pena de infringência ao princípio constitucional do acesso à justiça. Assim, 

REJEITO a preliminar suscitada. DA PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE 

INTERESSE PROCESSUAL DO ESTADO DE MATO GROSSO Os DIREITOS 

SOCIAIS configuram DIREITOS HUMANOS tanto quanto os DIREITOS 

INDIVIDUAIS, eis que possuem AMBOS conteúdo ESSENCIAL de DIREITOS 

inerentes à DIGNIDADE da PESSOA HUMANA. Logo, sua AMEAÇA ou 

VIOLAÇÃO é PASSÍVEL de ATUAÇÃO do PODER JUDICIÁRIO. Assim, 

REJEITO a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE 

NATUREZA ANTECIPADA - INAUDITA ALTERA PARTE nos termos do art. 

300 do NCPC interposta por SIDINEI MENEGACE em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT objetivando inicialmente a 

disponibilização dos Insumos 16 latas de 800g de Nutrison Soya Multi 

Fiber; 30 equipos para dieta enteral; 500g de Albumina em pó; 45 frascos 

de dieta enteral 300 ml. A saúde da população é dever do Estado e 

garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu 

bem estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, 

nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua 

saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco. Trata-se, portanto, 

de direito de todos, universal e igualitário, não se submetendo a barreiras 

geográficas ou geopolíticas, a que também não se submete a moléstia; 

afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o cidadão 

brasileiro. De sua vez, as ações e serviços públicos de saúde constituem 

um sistema único, apenas descentralizado administrativamente, o que não 

impõe deveres estanques a um ou a cada um dos entes federados, se 

não que a todos, indiscriminada e solidariamente. Assim, o direito à saúde 

- direito social fundamental do homem, contido no artigo 6º da Constituição 

da República - declara em seu artigo 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”. Por seu turno, José Afonso da Silva ensina: “A saúde é 

concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a 

promovem, protegem e recuperam” (Curso de Direito Constitucional 

Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se percebe, a norma 

constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só, a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. Contém, por isso, 

elementos mínimos indispensáveis à sua aplicabilidade, a par de não ter o 

Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador 

ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o 
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dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do 

direito – promoção, proteção e recuperação da saúde. Basta por isso, 

comprovadas a moléstia e a carência, como no caso, para invocar o 

direito subjetivo à gratuidade assegurado no dispositivo constitucional. 

Ademais, o direito à saúde e à assistência aos desamparados (artigo 6º 

da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, é direito fundamental no sentido formal e material, de 

aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 

5º da Constituição da República, sendo dada ao indivíduo a possibilidade 

de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas nas normas 

constitucionais definidoras dos direitos fundamentais sociais. Como se vê, 

os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual 

ou 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. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, acionado 

judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa inter-regulação. O 

acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 

196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes 

federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 

195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES 

os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente 16 latas de 800g de 

Nutrison Soya Multi Fiber; 30 equipos para dieta enteral; 500g de Albumina 

em pó; 45 frascos de dieta enteral 300 ml. Por conseguinte, CONFIRMO a 

MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA 

por meio da DECISÃO de ID nº 10861987, e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com 

fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS 

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante 

o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: “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”. Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO 

e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO, “pro rata”, dos HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao 

causídico da parte Autora. Assim, 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 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001657-73.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA DOS SANTOS BORGES (ADVOGADO(A))

ANTENOR BAGNARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001657-73.2016.8.11.0015 

REQUERENTE: ANTENOR BAGNARA REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DE PRECEITO COMINATÓRIO - COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

E MULTA COMINATÓRIA interposta por ANTENOR BAGNARA, neste ato 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT e ESTADO DE MATO GROSSO. 

Decorrida a marcha processual, houve triangulação processual, contudo 

ID nº 11366611 consta a informação de que o Requerente veio a óbito, 

conforme certidão de óbito acostada ID nº 11366617. É o Breve Relato. 

Decido. Perscrutando os autos, verifico que ID nº 11366611 há a 

informação de que o Requerente veio a óbito, e por tratar-se de 

intransmissibilidade do direito material, 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, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000739-69.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA INOCENTE SANTANA BONDESPACHO DO NASCIMENTO 

(ADVOGADO(A))

JOSIAS NOGUEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000739-69.2016.8.11.0015 AUTOR: JOSIAS NOGUEIRA RÉU: MUNICIPIO 

DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA 

proposta por JOSIAS NOGUEIRA 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 Requerente foi 

aprovada no concurso público realizado em 09 e 23/01/2000, conforme 

Termo de Posse datado de 11 de fevereiro de 2000, para o quadro efetivo 

no cargo de VIGIA. Estende afirmando que com o advento da Lei nº 

8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. REQUERIDO MUNICÍPIO 

DE SINOP/MT, embora CITADO, deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

contestação. Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. 

Decido. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis 

que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, 

as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DO MÉRITO REQUERIDO MUNICÍPIO 

DE SINOP/MT, embora CITADO, deixou transcorrer o prazo sem apresentar 

contestação, razão pela qual o mesmo reputa-se REVEL, contudo em se 

tratando de DIREITO INDISPONÍVEL, nos termos do art. 345, II do Código 

Processual Civil1, NÃO se pode falar em CONFISSÃO FICTA, NÃO 

produzindo os EFEITOS da REVELIA. Superado tal esclarecimento, 

passa-se a ANÁLISE e JULGAMENTO do MÉRITO. Trata-se de AÇÃO 
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ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por JOSIAS NOGUEIRA 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, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

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 
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produzidas é o juiz, a quem cabe avaliar quanto à sua suficiência e 

necessidade, em consonância com o disposto na parte final do art. 130 do 

CPC. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que compete às 

instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja 

vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo 

reexame é vedado em âmbito de especial, a teor da Súmula 7/STJ 

(Precedentes: AgRg no Ag 1.419.008/RJ, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 15/09/2011, DJe 03/10/2011; AgRg no Ag 1.050.105/SP, 

Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 

21/10/2008, DJe 21/11/2008; AgRg no Ag 1364996/RJ, Rel. Min. Arnaldo 

Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 

24/08/2011).Agravo regimental improvido. (STJ – 2ª Turma - AgRg no 

AREsp 175755-GO – Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

– 2012/0092601-5 – Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS – julgado em 

26/6/2012)”. Na mesma senda, esse é o ENTENDIMENTO do E. TJMT: 

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação 19/10/2016; 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 
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impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios 

devem ser arbitrados, somente na fase de liquidação da sentença, 

respeitando os critérios e limites estabelecidos no § 3°, incisos I a V e no § 

4°, inciso II do artigo 85 novo Código de Processo Civil” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, DEIXO de 

CONDENAR, por ora, ao pagamento dos HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, 

eis que o percentual a ser aplicado fica na dependência do valor que vier, 

porventura, a ser apurado na liquidação deste “decisum”, nos termos 

previstos nos § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do artigo 85 do CPC/2015. 

Em não havendo interposição de recurso voluntário no prazo legal, e 

diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza 

do valor da condenação ou do direito controvertido, encaminhem-se os 

autos, nos termos do art. 496, inciso I, do CPC/2015, ao E. Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso para reexame necessário desta 

sentença. Às providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000660-90.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

MARIA DE FATIMA ALMEIDA MARASINI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1000660-90.2016.8.11.0015 AUTOR: MARIA DE FATIMA ALMEIDA 

MARASINI RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA 

MARASINI 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 Requerente A Requerente foi 

aprovada no concurso público realizado em 09/01/2000, conforme Termo 

de Posse datado de 11 de fevereiro de 2000, para o quadro efetivo no 

cargo de PROFESSOR 20h. Estende afirmando que com o advento da Lei 

nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da 

parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros 

Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda 

salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, 

instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus 

vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo MUNICÍPIO DE 

SINOP/MT foi apresentada CONTESTAÇÃO. Após, os autos vieram-me em 

conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da controvérsia não carece 

de dilação probatória, eis que se trata de MATÉRIA de cunho 

eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS TRAZIDAS para os 

autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, 

em última análise, se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE 

e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do 

PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para que a instrução 

probatória seja concluída de modo a formar o seu convencimento. Nessa 

direção, pode o julgador indeferir a produção de provas que julgue 

desnecessária ou meramente protelatória, mormente quando já existam 

outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, como ocorreu na 

hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, 

conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ 

reconhece que “se ele decidiu por proferir sentença conhecendo 

diretamente o pedido, inclusive como determina o art. 330, inciso II do CPC 

certamente entendeu que os elementos constantes dos autos foram 

suficientes à formação do seu convencimento no momento do julgamento 

da causa” (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA). “Não ocorre 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o 

julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo” (REsp 

1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em conclusão, a produção de provas em 

direito é uma garantia do Princípio Constitucional do Contraditório e da 

Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, porém, evitar que, sob tal pretexto, 

o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, máxime 

quando nele já se encontram todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia. Feitas estas considerações, com 

supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015, conheço 

diretamente do pedido e PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. 

DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 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 PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna 

pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada do 

cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir 

sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o 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 

quinquenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 
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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 2000, 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 (2016), 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 (17/10/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA 

DE COBRANÇA proposta por MARIA DE FÁTIMA ALMEIDA MARASINI 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, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 
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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 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007648-93.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

ROSIMARA APARECIDA GALVAO MOURA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007648-93.2017.8.11.0015 AUTOR: ROSIMARA APARECIDA GALVAO 

MOURA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA proposta por ROSIMARA 

APARECIDA GALVÃO 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 Requerente foi 

aprovada em concurso público, conforme Termo de Posse datado de 

08/08/2005, para o quadro efetivo no cargo de ZELADORA. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT foi apresentada CONTESTAÇÃO. 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. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

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 PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna 

pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada do 

cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir 

sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o 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 
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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 

quinquenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2005, 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 (24/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM COBRANÇA proposta por ROSIMARA APARECIDA 

GALVÃO 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, férias, gratificações e demais vantagens, bem como 

ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que 

os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a 

partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas 

de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança 

e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 

37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o 

Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. 

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 

de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em 

fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da 

aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de 

vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou 

devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, 

em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da 

Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família 

e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e 

determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com 

base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias 

que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas 

conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em 

legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos 

em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º 

- O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as 

autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu 

pessoal. § 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela 

terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do 

caput deste artigo. § 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados 

neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos 

civis e militares expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros 

de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado 

Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de 

Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo; b) pelos 

dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos 

Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, 

aqueles SERVIDORES que não recebiam seus salários no último dia do 

mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme 

artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, razão pela qual fazem JUS à referida 

DIFERENÇA. A pretensão da parte Requerente MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no 

sentido de que os SERVIDORES ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao 

ACRÉSCIMO da DIFERENÇA decorrente da CONVERSÃO de seus 

VENCIMENTOS para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses 

casos, a JURISPRUDÊNCIA dos TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no 

sentido de que o PODER EXECUTIVO causou PERDAS aos seus 

SERVIDORES e MEMBROS, VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE 

de VENCIMENTOS quando fixou a URV do último dia do mês de 

competência como base para a conversão dos vencimentos. A propósito: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 

Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 

500223 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 

julgado em 06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 

26-10-2015 PUBLIC 27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM 

URV – LEI Nº 8.880/94 – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E 

MUNICIPAIS. O Supremo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 

561.836/RN, entendeu que, na conversão de vencimentos de servidores 

federais, estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais para 

URV, aplica-se a Lei nº 8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice 

nela estipulado com outro eventualmente fixado à época, vedada a 

compensação com aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 

620781 AgR/SP – São Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. 

DJe 3.2.2014)”. “1) DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: 

Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do 

processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da 

União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da 

República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que 

regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao 

percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, 

na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 
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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 

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” 
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(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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003232-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1003232-82.2017.8.11.0015 AUTOR: LUIZ EDUARDO CALLONTI VIERA 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM COBRANÇA proposta por LUIZ EDUARDO CALLONTI 

VIERA 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 Requerente foi aprovada em 

concurso publico, conforme Termo de Posse datado de 02/06/2006, para o 

quadro efetivo no cargo de FISIOTERAPEUTA 44H. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. DESPACHO ao ID nº 5622506 determina a intimação da parte 

Autora para que, a título de EMENDA da INICIAL, apresente DOCUMENTOS 

ATUAIS e ORIGINAIS da DECLARAÇÃO de HIPOSSUFICIÊNCIA com 

assinatura de próprio punho do Requerente. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT 

foi apresentada CONTESTAÇÃO. 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. O deslinde da controvérsia não carece de dilação 

probatória, eis que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente 

DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de 

forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, 

se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 

embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

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 
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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 PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna 

pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada do 

cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir 

sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o 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 

quinquenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2006, 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 (21/03/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM COBRANÇA proposta por LUIZ EDUARDO CALLONTI 

VIERA 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, férias, gratificações e demais vantagens, bem como 

ao pagamento da diferença de remuneração devida em razão da 

implantação, pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em 

liquidação de sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que 

dispõe sobre o PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O 

SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE 

VALOR, não se destinou a assegurar um aumento de remuneração a 

servidores públicos, mas sim estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO 

da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, convencionou a forma em que 

os vencimentos dos servidores públicos seriam convertidos em URV, a 

partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas 

de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança 

e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos 

em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os arts. 

37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o 

valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e 

janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente 

em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o 

Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento; II - 

extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. 

§ 1º - O abono especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 

de fevereiro de 1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em 

fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da 

aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de 

vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou 

devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, 

em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da 

Constituição. § 3º - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família 

e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e 

determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com 

base no vencimento, soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias 

que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas 

conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em 

legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos 

em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º 

- O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as 

autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu 

pessoal. § 6º - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela 

terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do 

caput deste artigo. § 7º - Observados, estritamente, os critérios fixados 

neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos 

civis e militares expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros 

de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado 

Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de 

Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo; b) pelos 

dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos 

Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, 

aqueles SERVIDORES que não recebiam seus salários no último dia do 

mês, como, por exemplo, aqueles que recebiam até o dia 20, conforme 

artigo 168 da Constituição Federal, possivelmente amargaram uma 

DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, razão pela qual fazem JUS à referida 

DIFERENÇA. A pretensão da parte Requerente MERECE ACOLHIMENTO, 

eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no 

sentido de que os SERVIDORES ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao 

ACRÉSCIMO da DIFERENÇA decorrente da CONVERSÃO de seus 

VENCIMENTOS para a Unidade Real de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 

8.880/1994, devendo-se considerar a data do efetivo pagamento. Nesses 

casos, a JURISPRUDÊNCIA dos TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no 

sentido de que o PODER EXECUTIVO causou PERDAS aos seus 

SERVIDORES e MEMBROS, VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE 

de VENCIMENTOS quando fixou a URV do último dia do mês de 

competência como base para a conversão dos vencimentos. A propósito: 

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO 

DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO 

MONETÁRIO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE 

ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A 

Jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a Lei nº 8.880/1994 

trata de matéria de competência legislativa privativa da União, qual seja, 

direito monetário (art. 22, VI, da CF), disciplinando a maneira pela qual os 

vencimentos e proventos dos servidores pertencentes a todos os entes 

federados deveriam ser convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. 

Precedentes. 2. Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, 

uma vez que se trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. 
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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 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007027-96.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EURIDES PARRON PARRON (ADVOGADO(A))

PAULO FRANCISCO ROSA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1007027-96.2017.8.11.0015 AUTOR: PAULO FRANCISCO ROSA RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por PAULO FRANCISCO DA ROSA 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 Requerente foi aprovada realizado em realizado pelo Requerido em 

05.06.2005, conforme Termo de Posse datado de 01 de setembro de 2006, 

para o quadro efetivo no cargo de MOTORISTA II. Estende afirmando que 

com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT foi apresentada CONTESTAÇÃO. 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. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

ATIVA O Requerido, em sua peça contestatória, argumenta que “a ora 
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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 PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna 

pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada do 

cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir 

sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o 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 

quinquenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2006, 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 (05/06/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por PAULO FRANCISCO DA ROSA 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, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 
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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 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008174-60.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE RODRIGUES FORTE (AUTOR(A))

ANA PAULA ZINI DA CUNHA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1008174-60.2017.8.11.0015 AUTOR: CLAUDETE RODRIGUES FORTE 

RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por CLAUDETE RODRIGUES FORTE 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 Requerente foi aprovada realizado em 07/03/1998, para o cargo de 

Agente de Saúde, referência QC-010, tendo ingressado em exercício em 

22/06/1999, e nomeada para o cargo efetivo em 26 de julho de 1999. 

Estende afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma 

defasagem salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face 

de um erro de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). 

Esclarece que pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 

11,98% relativos à conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela 

Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação nos seus vencimentos. 

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT foi 

apresentada CONTESTAÇÃO. 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. O deslinde da controvérsia não carece de dilação probatória, eis 

que se trata de MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, 

as PROVAS TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a 

formação do CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se 

CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA 

PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como 

tal, incumbe a ele velar para que a instrução probatória seja concluída de 

modo a formar o seu convencimento. Nessa direção, pode o julgador 

indeferir a produção de provas que julgue desnecessária ou meramente 

protelatória, mormente quando já existam outras provas suficientes que 
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embasem seu “decisum”, como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo 

exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, 

do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu 

por proferir sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como 

determina o art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os 

elementos constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

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 PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna 

pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada do 

cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir 

sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o 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 

quinquenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1999, 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 (07/07/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por CLAUDETE RODRIGUES FORTE 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, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 
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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 

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 – 
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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.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002217-15.2016.8.11.0015 AUTOR: 

CAMILA SOUZA SILVA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Trata-se de AÇÃO 

ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por CAMILA SOUZA MENDES 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 Requerente A Requerente foi aprovada no concurso 

público nº 01/2008 realizado em 04/07/2008, conforme Termo de Posse 
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datado de 28 de julho de 2008, para o quadro efetivo no cargo de 

PROFESSOR COM LIC. PLENA EM PEDAGOGIA – 40h. Estende afirmando 

que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 

11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro de 

conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT foi apresentada CONTESTAÇÃO. 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. O deslinde da 

controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

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 PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna 

pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada do 

cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir 

sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o 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 

quinquenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 2008, 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 (2016), 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 (24/11/2016 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por CAMILA SOUZA MENDES 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, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 
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22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

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: 
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“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO CABIMENTO – SÚMULA 

85 STJ – ALEGAÇÃO DE VÍNCULO TEMPORÁRIO – NÃO CABIMENTO – 

ARTIGO 517 CPC - MODALIDADE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – 

ARBITRAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO – 

POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE RETIFICADA. 1 – Nas demandas em que se manifesta o 

reconhecimento de diferenças salariais decorrentes de errônea 

conversão de moeda, a prescrição atenta apenas às parcelas vencidas 

no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, de acordo com a Súmula 

85 do STJ. 2 – A sentença reconheceu o direito ao percentual de 11,98%, 

bem como de todas as parcelas delas decorrentes. Partindo dessa 

premissa, levando em consideração que nem todo servidor sofreu 

defasagem, e até aqueles que sofreram, o percentual é variável, é 

necessário o arbitramento na liquidação de sentença, consoante artigo 

475-C do CPC, cuja modalidade é a mais eficiente no caso. 3 – 

Considerado, pois, o tempo de tramitação do processo, o trabalho 

desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os 

parâmetros adotados em casos análogos, fixo os honorários advocatícios 

em R$ 500,00 (quinhentos reais). (APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO 

Nº 178074/2015 - CLASSE CNJ – 1728 COMARCA CAPITAL Data do 

Julgamento: 27/01/2016)”. “REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – 

AÇÃO ORDINÁRIA – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – APLICAÇÃO 

DA SÚMULA 85 DO STJ – REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DOS ASSOCIADOS SUBSTITUÍDOS QUE NÃO HAVIAM TOMADO 

POSSE NO CARGO POR OCASIÃO DA ENTRADA EM VIGOR DA LEI 

8.880/94 – RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – ABRANGÊNCA DOS 

SERVIDORES ADMITIDOS APÓS O ADVENTO DO PLANO REAL – 

PRELIMINAR REJEITADA – INCORPORAÇÃO DE PERCENTUAL DE 11,98% 

(URV) À REMUNERAÇÃO E/OU PROVENTOS DOS FILIADOS – DIFERENÇA 

REFERENTE A CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – 

PAGAMENTO DEVIDO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO 

QUINQUENAL – AÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA 

RATIFICADA. 1- Não se configura a prescrição do fundo de direito, mas 

tão somente das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento 

da ação nas demandas onde se postula diferenças salariais, referentes à 

conversão de cruzeiros reais para URV, segundo dispõe a Súmula 85, do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2- Deve ser rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva dos associados substituídos que não haviam tomado 

posse no cargo quando entrou em vigor a Lei 8.880/94 (advento do Plano 

Real), pois, em razão do trato sucessivo, a norma deve ser aplicada aos 

servidores que ingressaram posteriormente a ela, retroagindo, à data do 

início do exercício do cargo. 3- É pacífico o entendimento de que os 

servidores estaduais ou municipais do Poder Judiciário, Legislativo e do 

Ministério Público fazem jus às diferenças salariais decorrentes da 

conversão de vencimentos para a Unidade Real de Valor (URV) impostos 

pela Lei 8.880/94, devendo ser considerada a data do efetivo pagamento. 

(TJMT – 3ª Câmara Cível – Reexame Necessário nº 36138/2012 – Relatora 

Desembargadora Maria Erotides Kneip Baranjak – Julgamento: 28/08/2012 

- VU)”. Assim, deve-se RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA, contudo o PERCENTUAL pode ser 

VARIÁVEL, eis que o montante de 11,98% não é fixo. Desse modo, 

consoante ENTENDIMENTO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), é que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERCA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, “ressaltando 

que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que ocorreu a restruturação da 

carreira dos servidores municipais” (Apelação/Remessa Necessária nº 

144703/2016). A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO 

REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. 

CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL 

RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. 

PRECEDENTES. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento 

do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos 

servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um 

processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em 

URV, quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à 

data do efetivo pagamento. 2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto 

estadual nº 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões 

carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente 

experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam 

imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório 

constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao 

caso, providências que não têm lugar neste momento processual 

(Súmulas 279 e 280/STF). Precedente. 3. A discussão acerca da 

aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita 

ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se 

nega provimento. (STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO 

BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/04/2015, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-05-2015 PUBLIC 19-05-2015)”. Logo, 

MERECE ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL, no sentido de 

RECONHECER o DIREITO à PERCEPÇÃO da DIFERENÇA REMUNERATÓRIA 

decorrente da perda ocorrida quando da CONVERSÃO do REAL para 

URV, de maneira que deverá ser APURADA a EXISTÊNCIA de EVENTUAL 

PERDA SALARIAL, bem como o REAL PERCENTUAL DEVIDO, somente na 

LIQUIDAÇÃO de SENTENÇA, por ARBITRAMENTO (art. 509, inc. I, do 

CPC/2015), “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a data em que 

ocorreu a restruturação da carreira dos servidores municipais” 

(Apelação/Remessa Necessária nº 144703/2016). Assim, no que tange a 

incidência de JUROS e CORREÇÃO MONETÁRIA, necessário 

esclarecimentos: Diante dos JULGAMENTOS dos RECURSOS de 

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO nº 144.703/2016 e nº 144.575/2016 

perante o E. TJMT, este Juízo, adotando aqueles posicionamentos, passa, 

portanto, a utilizar “os índices oficiais de remuneração básica da 

caderneta de poupança (TR), nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 

com redação dada pela Lei nº 11.960/2009”, devendo-se “utilizar o INPC, 

até 30 de junho de 2009, e, após, apliquem-se os índices oficiais de 

remuneração básica e juros aplicados da caderneta de poupança”. Assim, 

quanto à CORREÇÃO MONETÁRIA deve-se utilizar o INPC, até 30 de junho 

de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica (TR) e 

JUROS aplicados da caderneta de poupança. “Ex Positis”, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, no sentido de: a) 

RECONHECER o DIREITO em favor da Autora à PERCEPÇÃO da 

DIFERENÇA REMUNERATÓRIA decorrente da perda ocorrida quando da 

CONVERSÃO do REAL para URV, obedecendo-se o LIMITE MÁXIMO de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento) e devendo, também, a 

incorporação incidir sobre quaisquer verbas percebidas no período, 

inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que 

compõem a remuneração, “ressaltando que o termo ‘ad quem’ deve ser a 

data em que ocorreu a restruturação da carreira dos servidores 

municipais”; b) FIXAR a CORREÇÃO MONETÁRIA pelo INPC, até 30 de 

junho de 2009, e, após, aplicar os índices oficiais de remuneração básica 

(TR) e JUROS aplicados da caderneta de poupança; c) CONSIDERAR a 

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL dos valores referentes aos 05 (cinco) anos 

anteriores ao ajuizamento desta ação; 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.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004798-66.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO VIZZOTTO ROBERTS (ADVOGADO(A))

SILVANA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1004798-66.2017.8.11.0015 AUTOR: 

SILVANA DE OLIVEIRA RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de 

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA proposta por SILVANA DE OLIVEIRA 

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 Requerente foi aprovada no concurso público 

conforme Termo de Posse datado de 17 de fevereiro de 1994, para o 

quadro efetivo no cargo de PROF. 2º GRAU MAGISTÉRIO. Estende 

afirmando que com o advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem 

salarial de 11,98% nos vencimentos da parte Autora, em face de um erro 

de conversão da moeda (Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que 

pretende, portanto, a percepção da perda salarial em 11,98% relativos à 

conversão do Cruzeiro Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem 

como a incorporação nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. Pelo MUNICÍPIO DE SINOP/MT foi apresentada CONTESTAÇÃO. 

Após, os autos vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde 

da controvérsia não carece de dilação probatória, eis que se trata de 

MATÉRIA de cunho eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS 

TRAZIDAS para os autos permitem, de forma segura, a formação do 

CONVENCIMENTO, o que, em última análise, se CONFRONTARIA com os 

PRINCÍPIOS da CELERIDADE e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o 

JUIZ é o DIRIGENTE do PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para 

que a instrução probatória seja concluída de modo a formar o seu 

convencimento. Nessa direção, pode o julgador indeferir a produção de 

provas que julgue desnecessária ou meramente protelatória, mormente 

quando já existam outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, 

como ocorreu na hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER 

DISCRICIONÁRIO, conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A 

JURISPRUDÊNCIA do STJ reconhece que “se ele decidiu por proferir 

sentença conhecendo diretamente o pedido, inclusive como determina o 

art. 330, inciso II do CPC certamente entendeu que os elementos 

constantes dos autos foram suficientes à formação do seu 

convencimento no momento do julgamento da causa” (STJ, Relator: 

Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2014, T2 - 

SEGUNDA TURMA). “Não ocorre cerceamento de defesa por julgamento 

antecipado da lide, quando o julgador ordinário considera suficiente a 

instrução do processo” (REsp 1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em 

conclusão, a produção de provas em direito é uma garantia do Princípio 

Constitucional do Contraditório e da Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, 

porém, evitar que, sob tal pretexto, o processo se transforme em 

infindáveis diligências inúteis, máxime quando nele já se encontram todos 

os elementos necessários ao seguro entendimento da controvérsia. Feitas 

estas considerações, com supedâneo no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil/2015, conheço diretamente do pedido e PROFIRO o 

JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 

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 PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna 

pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada do 

cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir 

sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o 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 

quinquenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

ação que vise a cobrança das diferenças salariais, conforme o enunciado 

das Súmulas 83/STJ e 163/STF”. (Apelação / Reexame Necessário, 

11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, 

Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no DJE 31/10/2013). 

“Desta forma, considerando que a ação foi proposta em 11.11.2009, as 

parcelas pleiteadas com esta ação, a partir de 01.08.2006, não estão 

prescritas, pois não estão incluídas as prestações vencidas antes do 

quinquênio anterior a propositura da presente ação”. (Apelação / Reexame 

Necessário , 11357/2013, DES.JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 22/10/2013, Data da publicação no 

DJE 31/10/2013). Conforme relato da petição inicial, a parte Requerente foi 

nomeada para sua função no ano de 1994, pelo que em razão dos 

fundamentos acima, isto é, em razão da prescrição quinquenal, será 

objeto de apreciação os fatos relativos a 05 (cinco) anos anteriores à data 

da propositura da demanda (2017), em interpretação conjunta do art. 202, 

inc. I, do CC/2002; art. 59 e art. 312, ambos do Código de Processo 

Civil/2015. Diante dos fatos e fundamentos acima expostos, ACOLHO a 

alegação de PRESCRIÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PRESCRITA 
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qualquer pretensão contra a Fazenda Pública que atinja fatos com mais de 

05 (cinco) anos contados da data da distribuição da ação (12/04/2017 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE 

COBRANÇA proposta por SILVANA DE OLIVEIRA 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, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Pois bem. 

Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o PROGRAMA DE 

ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO NACIONAL e 

que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a assegurar um 

aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim estipulou um 

MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da referida norma, 

convencionou a forma em que os vencimentos dos servidores públicos 

seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março de 1994, confira: “Art. 

22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das 

tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos 

civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, 

considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, da 

Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 

de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no 

âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso 

extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e 

parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do 

percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de 

Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste 

e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido 

percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da 

carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 

6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 

561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, 

ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 

DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014)”. “ADMINISTRATIVO. 

SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS. URV. LEI N. 

8.880/94. DATADO EFETIVO PAGAMENTO. REVOLVIMENTO DE FATOS E 

PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O Superior Tribunal de 

Justiça firmou entendimento no sentido de que os servidores estaduais ou 

municipais do Poder Executivo têm direito ao acréscimo da diferença 
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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 

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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 534 de 620



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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002516-89.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ IORI (ADVOGADO(A))

ROBERTO CARLOS CAMILO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1002516-89.2016.8.11.0015 AUTOR: 

ROBERTO CARLOS CAMILO RÉU: MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA 

proposta por ROBERTO CARLOS CAMILO 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 Requerente 

foi aprovada no concurso público, conforme Termo de Posse Datado de 

01/04/2009 para o cargo de Motorista II. Estende afirmando que com o 

advento da Lei nº 8.880/94 houve uma defasagem salarial de 11,98% nos 

vencimentos da parte Autora, em face de um erro de conversão da moeda 

(Cruzeiros Reais para URV). Esclarece que pretende, portanto, a 

percepção da perda salarial em 11,98% relativos à conversão do Cruzeiro 

Real para URV, instituída pela Lei nº 8.880/94, bem como a incorporação 

nos seus vencimentos. CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. Pelo 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT foi apresentada CONTESTAÇÃO. Após, os autos 

vieram-me em conclusão. É o Relatório. Decido. O deslinde da controvérsia 

não carece de dilação probatória, eis que se trata de MATÉRIA de cunho 

eminentemente DOCUMENTAL. Assim, as PROVAS TRAZIDAS para os 

autos permitem, de forma segura, a formação do CONVENCIMENTO, o que, 

em última análise, se CONFRONTARIA com os PRINCÍPIOS da CELERIDADE 

e ECONOMIA PROCESSUAL. Isto porque, o JUIZ é o DIRIGENTE do 

PROCESSO e, como tal, incumbe a ele velar para que a instrução 

probatória seja concluída de modo a formar o seu convencimento. Nessa 

direção, pode o julgador indeferir a produção de provas que julgue 

desnecessária ou meramente protelatória, mormente quando já existam 

outras provas suficientes que embasem seu “decisum”, como ocorreu na 

hipótese. Assim, tal se dá pelo exercício do seu PODER DISCRICIONÁRIO, 

conforme lhe faculta o art. 370, do CPC/2015. A JURISPRUDÊNCIA do STJ 

reconhece que “se ele decidiu por proferir sentença conhecendo 

diretamente o pedido, inclusive como determina o art. 330, inciso II do CPC 

certamente entendeu que os elementos constantes dos autos foram 

suficientes à formação do seu convencimento no momento do julgamento 

da causa” (STJ, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de 

Julgamento: 11/03/2014, T2 - SEGUNDA TURMA). “Não ocorre 

cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide, quando o 

julgador ordinário considera suficiente a instrução do processo” (REsp 

1252341/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 

05/09/2013, DJe 17/09/2013). Em conclusão, a produção de provas em 

direito é uma garantia do Princípio Constitucional do Contraditório e da 

Ampla Defesa, cabendo ao Judiciário, porém, evitar que, sob tal pretexto, 

o processo se transforme em infindáveis diligências inúteis, máxime 

quando nele já se encontram todos os elementos necessários ao seguro 

entendimento da controvérsia. Feitas estas considerações, com 

supedâneo no artigo 355, I, do Código de Processo Civil/2015, conheço 

diretamente do pedido e PROFIRO o JULGAMENTO ANTECIPADO da LIDE. 

DA PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE 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 PRELIMINAR - DA PRESCRIÇÃO A parte Requerente pugna 

pelo direito à recomposição da diferença da conversão equivocada do 

cruzeiro real para URV, consignando-se que a incorporação deve incidir 

sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 13º salário, férias, 

gratificações e demais vantagens, bem como ao pagamento da diferença 

de remuneração devida em razão da implantação, pertinente ao período 

não prescrito, a ser apurado em liquidação de sentença. Em sua peça 

contestatória, o 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 

quinquenal, não custa acentuar, incide sobre qualquer tipo de pretensão 

formulada em face da Fazenda Pública, sendo conveniente reportar-se ao 

teor da Súmula 107 do TFR quem assim enuncia: “A ação de cobrança de 

crédito previdenciário contra a Fazenda Pública está sujeita a prescrição 

quinquenal estabelecida no Dec.-lei 20.910/32”. Neste sentido é o 

ENTENDIMENTO do E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO em casos análogos: “É cediço que nas ações de trato sucessivo 

em que a Fazenda Pública figure como devedora, somente prescrevem as 

prestações vencidas no quinquênio anterior da data do ajuizamento da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 535 de 620



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 2009, 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 (2016), 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 (24/04/2015 - 

protocolização). DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM COBRANÇA proposta por ROBERTO CARLOS CAMILO 

em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando, em linhas gerais, a 

implantação do reajuste de 11,98% na remuneração e/ou proventos, 

resultante da conversão da moeda em URV, consignando-se que a 

incorporação deve incidir sobre quaisquer verbas percebidas, inclusive 

13º salário, férias, gratificações e demais vantagens, bem como ao 

pagamento da diferença de remuneração devida em razão da implantação, 

pertinente ao período não prescrito, a ser apurado em liquidação de 

sentença. Pois bem. Sabe-se que a Lei n. 8.880/1994, que dispõe sobre o 

PROGRAMA DE ESTABILIZAÇÃO ECONÔMICA E O SISTEMA MONETÁRIO 

NACIONAL e que instituiu a UNIDADE REAL DE VALOR, não se destinou a 

assegurar um aumento de remuneração a servidores públicos, mas sim 

estipulou um MÉTODO para a CONVERSÃO da MOEDA. O artigo 22 da 

referida norma, convencionou a forma em que os vencimentos dos 

servidores públicos seriam convertidos em URV, a partir de 1º de março 

de 1994, confira: “Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos 

e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos 

servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de 

março de 1994, considerando o que determinam os arts. 37, XII, e 39, § 1º, 

da Constituição, observado o seguinte: I - dividindo-se o valor nominal, 

vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro 

de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último 

dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, 

independentemente da data do pagamento; II - extraindo-se a média 

aritmética dos valores resultantes do inciso anterior. § 1º - O abono 

especial a que se refere a Medida Provisória nº 433, de 26 de fevereiro de 

1994, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o 

cálculo da média de que trata este artigo. § 2º - Da aplicação do disposto 

neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou 

salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao 

mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto 

nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. § 3º - O disposto 

nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais 

nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas 

pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, 

soldo ou salário. § 4º - As vantagens remuneratórias que tenham por base 

estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios 

específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, 

terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês 

com base no valor em URV do dia do pagamento. § 5º - O disposto neste 

artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e 

fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal. § 6º - Os 

servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários 

convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo. § 

7º - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas 

de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares 

expressas em URV serão publicadas: a) pelos Ministros de Estado Chefes 

da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças 

Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, 

para os servidores do Poder Executivo; b) pelos dirigentes máximos dos 

respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e 

Judiciário e do Ministério Público da União”. Assim, aqueles SERVIDORES 

que não recebiam seus salários no último dia do mês, como, por exemplo, 

aqueles que recebiam até o dia 20, conforme artigo 168 da Constituição 

Federal, possivelmente amargaram uma DEFASAGEM REMUNERATÓRIA, 

razão pela qual fazem JUS à referida DIFERENÇA. A pretensão da parte 

Requerente MERECE ACOLHIMENTO, eis que o SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA firmou ENTENDIMENTO no sentido de que os SERVIDORES 

ESTADUAIS ou MUNICIPAIS têm direito ao ACRÉSCIMO da DIFERENÇA 

decorrente da CONVERSÃO de seus VENCIMENTOS para a Unidade Real 

de Valor (URV), nos ditames da Lei n. 8.880/1994, devendo-se considerar 

a data do efetivo pagamento. Nesses casos, a JURISPRUDÊNCIA dos 

TRIBUNAIS SUPERIORES firmou-se no sentido de que o PODER 

EXECUTIVO causou PERDAS aos seus SERVIDORES e MEMBROS, 

VIOLANDO o PRINCÍPIO da IRREDUTIBILIDADE de VENCIMENTOS quando 

fixou a URV do último dia do mês de competência como base para a 

conversão dos vencimentos. A propósito: “DIREITO ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES 

PÚBLICOS ESTADUAIS. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. 

APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.880/1994. DIREITO MONETÁRIO. COMPETÊNCIA 

PRIVATIVA DA UNIÃO. DECISÃO QUE SE ALINHA À JURISPRUDÊNCIA DO 

SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A Jurisprudência desta Corte é firme no 

sentido de que a Lei nº 8.880/1994 trata de matéria de competência 

legislativa privativa da União, qual seja, direito monetário (art. 22, VI, da 

CF), disciplinando a maneira pela qual os vencimentos e proventos dos 

servidores pertencentes a todos os entes federados deveriam ser 

convertidos em a Unidade Real de Valor – URV. Precedentes. 2. 

Desnecessária a previsão orçamentária de tais valores, uma vez que se 

trata de recomposição e não de aumento de vencimentos. Precedentes. 3. 

Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, RE 500223 AgR, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 

06/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-214 DIVULG 26-10-2015 PUBLIC 

27-10-2015)”. “VENCIMENTOS – CONVERSÃO EM URV – LEI Nº 8.880/94 – 

SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS. O Supremo, no 

julgamento do Recurso Extraordinário nº 561.836/RN, entendeu que, na 

conversão de vencimentos de servidores federais, estaduais e 

municipais, expressos em Cruzeiros Reais para URV, aplica-se a Lei nº 

8.880/94, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com 

outro eventualmente fixado à época, vedada a compensação com 

aumentos posteriores. (STF – Primeira Turma – AI 620781 AgR/SP – São 

Paulo, Rel. Min. Marco Aurélio – j. 10.12.2013, p. DJe 3.2.2014)”. “1) 

DIREITO MONETÁRIO. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em 

URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de 

liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para 

legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. 

Inconstitucionalidade formal da lei estadual nº 6.612/94 que regula o tema 

da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 

11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na 

remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do 

Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do 

servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido 

decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que 

recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês 

trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e 

do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) 

Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à 

remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou 

abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A 

limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice 

decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na 

ADI nº 2.323-MC/DF e na ADI nº 2.321/DF. 5) O término da incorporação 

dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve 

ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma 

restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad 

aeternum de parcela de remuneração por servidor público. 6) A 

irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da 

reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 

11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a 

redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória 

(VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao 

princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A 

reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu 

do advento da Lei nº 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir 
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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 

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 
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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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010204-68.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON DOS SANTOS MORAIS (REQUERENTE)

JESSICA BRUNO AGUIAR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010204-68.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: EMERSON DOS SANTOS MORAIS REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÕES DE FAZER - CIRURGIA interposta por EMERSON DOS 

SANTOS MORAIS, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, e do 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando a realização de CIRURGIA DE 

RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO. Aduz a inicial que o Requerente 

apresenta diagnóstico de Luxação, Entorse e Distensão das Articulações 

e dos Ligamentos do Joelho. Com a petição inicial CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. Em 13/09/2016 a TUTELA foi INDEFERIDA (ID nº 

9841173), em razão da MANIFESTAÇÃO do NAT concluindo que o 

procedimento cirúrgico é contemplado pelo SUS (tabela SIGTAP), quanto 

ao caráter do procedimento não ser urgente e se concluiu que a indicação 

cirúrgica deve ser disponibilizada pelo SUS, em caráter eletivo. O 

Requerido ESTADO de MATO GROSSO apresenta CONTESTAÇÃO ao ID 

nº 10178866. IMPUGNAÇÃO ao ID nº 11025649. 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 Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÕES DE FAZER - CIRURGIA 

interposta por EMERSON DOS SANTOS MORAIS, em desfavor do ESTADO 

DE MATO GROSSO, e do MUNICÍPIO DE SINOP/MT, objetivando a 

realização de CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO. A saúde da 

população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele 

proporcionar o suficiente para o seu bem estar; assim, com fundamento 

no princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer 

ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e 

concreto risco. Trata-se, portanto, de direito de todos, universal e 

igualitário, não se submetendo a barreiras geográficas ou geopolíticas, a 

que também não se submete a moléstia; afinal, quem adoece não é o 

munícipe ou o estaduano, é o cidadão brasileiro. De sua vez, as ações e 

serviços públicos de saúde constituem um sistema único, apenas 

descentralizado administrativamente, o que não impõe deveres estanques 

a um ou a cada um dos entes federados, se não que a todos, 

indiscriminada e solidariamente. Assim, o direito à saúde - direito social 

fundamental do homem, contido no artigo 6º da Constituição da República - 

declara em seu artigo 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”. Por seu turno, José Afonso da Silva ensina: “A saúde é 

concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a 

promovem, protegem e recuperam” (Curso de Direito Constitucional 

Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se percebe, a norma 

constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só, a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. Contém, por isso, 

elementos mínimos indispensáveis à sua aplicabilidade, a par de não ter o 

Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador 

ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o 

dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do 

direito – promoção, proteção e recuperação da saúde. Basta por isso, 

comprovadas a moléstia e a carência, como no caso, para invocar o 

direito subjetivo à gratuidade assegurado no dispositivo constitucional. 

Ademais, o direito à saúde e à assistência aos desamparados (artigo 6º 

da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, é direito fundamental no sentido formal e material, de 

aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 

5º da Constituição da República, sendo dada ao indivíduo a possibilidade 

de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas nas normas 

constitucionais definidoras dos direitos fundamentais sociais. Como se vê, 

os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual 

ou 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. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, acionado 

judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa inter-regulação. O 

acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 

196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes 

federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 

195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES 

os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente CIRURGIA DE 

RECONSTRUÇÃO DE LIGAMENTO. Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA 

LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio 

da DECISÃO de ID nº 9841173, e, via de consequência, DECLARO 

EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 

487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de 

CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto 

no art. 460 da CNGC, verbis: “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”. Contudo, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO e o 

MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO “pro rata”, dos HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 1.000,00 (mil reais), ao 

causídico da parte Autora. Assim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de 

RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de 
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informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou 

do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 

496 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001554-66.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KATYELLEN DE OLIVEIRA FARIAS (AUTOR(A))

ALESSANDRA BARBERINO MOREIRA (ADVOGADO(A))

RENATA SUYENE PAULI LEITAO (ADVOGADO(A))

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1001554-66.2016.8.11.0015 AUTOR: 

KATYELLEN DE OLIVEIRA FARIAS RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO, 

MUNICIPIO DE SINOP Vistos etc. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA 

INTERA PARS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO FORNECIDO PELO SUS interposta por 

KATYLLEN DE OLIVEIRA FARIAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE SINOP/MT objetivando inicialmente a disponibilização de 

tratamento em Câmara Hiperbárica. Aduz a inicial que a parte Requerente 

apresenta processo evolutivo de necrose no pé direito. Com a petição 

inicial CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL. A TUTELA foi ANTECIPADA em 

31/10/2016 (ID nº 3649299), sendo DETERMINADO aos Requeridos que 

providenciassem, tratamento adequado, qual seja, disponibilização de 

tratamento em Câmara Hiperbárica. CONTESTAÇÃO do Requerido 

ESTADO de MATO GROSSO de ID nº 3659930. DECISÃO de ID nº 4636022 

REITERA LIMINAR DEFERIDA. CITAÇÃO do Requerido MUNICÍPIO de SINOP 

ao ID nº 4671911 e Requerido ESTADO de MATO GROSSO ao ID nº 

4819822. O Requerido MUNICÍPIO de SINOP apresenta CONTESTAÇÃO de 

ID nº 4928877. IMPUGNAÇÃO de ID nº 9670554. BLOQUEIOS JUDICIAIS de 

ID nº 8161276. NOTAS FISCAIS de ID nº 8800816. ALVARÁ JUDICIAL de 

ID nº e ID nº 9834701. 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 – ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP A preliminar de ilegitimidade passiva 

suscitada pelo Requerido, não merece acolhimento, isto porque é cediço 

que a responsabilidade pela promoção de atos indispensáveis à 

concretização do direito à saúde é compartilhada entre os entes 

federativos integrantes das três esferas de governo (CF, art. 23, II). Ora, 

sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma 

de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão de exigir o cumprimento 

da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do sistema. 

Nesse sentido a Corte Suprema já sedimentou seu posicionamento: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da 

Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito 

à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de 

medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para 

arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de 

saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os 

entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – 

Agravo regimental improvido. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013). Para 

arrematar: “Quanto à legitimidade da União e do Município para se 

configurarem como polo passivo da presente lide, no julgamento da 

Suspensão de Segurança 3.355, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da 

federação é solidária e subsidiária no dever fundamental de prestação de 

saúde, nos seguintes termos: O dispositivo constitucional deixa claro que, 

para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de 

prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde 

está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da 

federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários 

pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são 

legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo 

SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na 

área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles (...)” 

(STF - RE: 570982 ES, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 

05/05/2010, Data de Publicação: DJe-093 DIVULG 24/05/2010 PUBLIC 

25/05/2010). “O acesso às ações e serviços de saúde é universal e 

igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e 

linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal 

Federal.” (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio). Assim, REJEITO 

a preliminar suscitada. DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA 

INTERA PARS EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA REALIZAÇÃO DE 

PROCEDIMENTO MÉDICO NÃO FORNECIDO PELO SUS interposta por 

KATYLLEN DE OLIVEIRA FARIAS em face do ESTADO DE MATO GROSSO 

e MUNICÍPIO DE SINOP/MT objetivando inicialmente a disponibilização de 

tratamento em Câmara Hiperbárica. A saúde da população é dever do 

Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente 

para o seu bem estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade 

humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco. Trata-se, 

portanto, de direito de todos, universal e igualitário, não se submetendo a 

barreiras geográficas ou geopolíticas, a que também não se submete a 

moléstia; afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o 

cidadão brasileiro. De sua vez, as ações e serviços públicos de saúde 

constituem um sistema único, apenas descentralizado administrativamente, 

o que não impõe deveres estanques a um ou a cada um dos entes 

federados, se não que a todos, indiscriminada e solidariamente. Assim, o 

direito à saúde - direito social fundamental do homem, contido no artigo 6º 

da Constituição da República - declara em seu artigo 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”. Por seu turno, José Afonso da Silva 

ensina: “A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, 

que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde 

rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às 

ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam” (Curso de 

Direito Constitucional Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se 

percebe, a norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua 

positivação à existência de recursos, à implementação de programas ou à 

edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só, a quem, 

comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e 

recuperação. Contém, por isso, elementos mínimos indispensáveis à sua 

aplicabilidade, a par de não ter o Constituinte expressamente remetido sua 

concreção ao legislador ordinário, pela clássica expressão “na forma da 

lei”. Como se vê, o dispositivo em causa tem razoável densidade 

normativa: define o objeto do direito – promoção, proteção e recuperação 

da saúde. Basta por isso, comprovadas a moléstia e a carência, como no 

caso, para invocar o direito subjetivo à gratuidade assegurado no 

dispositivo constitucional. Ademais, o direito à saúde e à assistência aos 

desamparados (artigo 6º da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, é direito fundamental no 

sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República, sendo 

dada ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as 

prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos 

direitos fundamentais sociais. Como se vê, os serviços de saúde são de 

relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, integrado em 

uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, 

estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no 
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pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal 

sorte, o Poder Público - Federal, Estadual ou 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. A 

compensação que ocorrerá internamente entre os entes é questão que 

somente a eles diz respeito, não podendo atingir a pessoa que necessita 

do serviço de saúde, devendo o ente, acionado judicialmente prestar o 

serviço e após, resolver essa inter-regulação. O acesso às ações e 

serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a 

responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já 

assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco 

Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente tratamento em Câmara Hiperbárica. Por 

conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID nº 3649299, 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas 

CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: 

“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”. Contudo, CONDENO 

o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO 

“pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 

em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora. Assim, 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 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000150-09.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NAYR ANTONIA MENEGACO DE PAIVA (AUTOR(A))

ANDREIA FERDINANDO VAREA (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTER ADRIANO DE PAIVA OAB - 394.023.471-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1000150-09.2018.8.11.0015 AUTOR: 

NAYR ANTONIA MENEGACO DE PAIVA REPRESENTANTE: VALTER 

ADRIANO DE PAIVA 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 interposta por NAYR ANTONIA MENEGACO 

DE PAIVA, neste ato em desfavor do MUNICÍPIO DE SINOP/MT e ESTADO 

DE MATO GROSSO. Decorrida a marcha processual, houve triangulação 

processual, contudo ID nº 11386161 consta a informação de que o 

Requerente veio a óbito, conforme certidão de óbito acostada ID nº 

11386274. É o Breve Relato. Decido. Perscrutando os autos, verifico que 

ID nº 11386161 há a informação de que o Requerente veio a óbito, e por 

tratar-se de intransmissibilidade do direito material, 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, 

CERTIFICANDO-SE inclusive quanto as custas. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1010626-43.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

OLIMPIO RATTI (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1010626-43.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: OLIMPIO RATTI REQUERIDO: MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO 

DE MATO GROSSO Vistos etc. Prioridade de Tramitação – Pessoa Idosa! 

Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE 

URGÊNCIA interposta por OLIMPIO RATTI representado por seu filho 

SILVIO CEZAR RATTI em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT objetivando inicialmente a disponibilização de 

procedimento de Colangiopancreatogragia Retrógrada Endoscópica - 

CPRE, para Papilotomia e Exerese de Cálculo E transferência imediata do 

Requerente para internação particular junto ao HOSPITAL SANTO 

ANTÔNIO. Aduz a inicial que a parte Requerente encontra-se internado 

junto ao Hospital Regional de Sinop, desde a data de 05/09/2017, 

acometido de Litíase Biliar e Coldecolitíase, apresentando quadro de 

Icterícia Obstrutiva Biliar. Com a petição inicial CARREOU DOCUMENTOS à 

INICIAL. A TUTELA foi ANTECIPADA em 13/09/2017 (ID nº 9860865), 

sendo DETERMINADO aos Requeridos que providenciassem, tratamento 

adequado, qual seja, internação às expensas dos Requeridos junto ao 

Hospital Santo Antônio, localizado neste Município, bem como 

procedimento de Colangiopancreatogragia Retrógrada Endoscópica - 

CPRE, para Papilotomia e Exerese de Cálculo. DECISÃO de ID nº 9922315 

REITERA LIMINAR DEFERIDA. CITAÇÃO do Requerido MUNICÍPIO de SINOP 

ao ID nº 9913926 e Requerido ESTADO de MATO GROSSO ao ID nº 

9913926. CONTESTAÇÃO do Requerido ESTADO de MATO GROSSO de ID 

nº 10178535. O Requerido MUNICÍPIO de SINOP apresenta CONTESTAÇÃO 

de ID nº 10291334. IMPUGNAÇÃO de ID nº 11779719 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 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP A 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Requerido, não merece 

acolhimento, isto porque é cediço que a responsabilidade pela promoção 

de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é compartilhada 

entre os entes federativos integrantes das três esferas de governo (CF, 

art. 23, II). Ora, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, 

administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão 

de exigir o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos 

integrantes do sistema. Nesse sentido a Corte Suprema já sedimentou seu 

posicionamento: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da 

Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito 

à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de 

medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para 

arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de 

saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os 

entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – 

Agravo regimental improvido. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013). Para 

arrematar: “Quanto à legitimidade da União e do Município para se 

configurarem como polo passivo da presente lide, no julgamento da 

Suspensão de Segurança 3.355, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da 

federação é solidária e subsidiária no dever fundamental de prestação de 

saúde, nos seguintes termos: O dispositivo constitucional deixa claro que, 

para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de 

prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde 

está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da 

federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários 

pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são 

legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo 

SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na 

área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 
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saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles (...)” 

(STF - RE: 570982 ES, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 

05/05/2010, Data de Publicação: DJe-093 DIVULG 24/05/2010 PUBLIC 

25/05/2010). “O acesso às ações e serviços de saúde é universal e 

igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e 

linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal 

Federal.” (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio). Assim, REJEITO 

a preliminar suscitada. DA PRELIMINAR – DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Em sede de preliminar o Requerido 

Município de Sinop alega ausência de interesse processual, em razão de 

que a parte Autora não tem a necessidade de postular a ação por haver a 

ausência da necessidade da mesma, pois alega que se precisa haver uma 

negativa por parte da parte Requerente em cumprir espontaneamente a 

determinada obrigação. Ora, sua pretensão não deve prosperar, eis que a 

busca da pretensão não precisa necessariamente esgotar a seara 

administrativa. Pois a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito, o que assegura à parte exercitar o direito de 

ação sem a necessidade de esgotamento da via administrativa, pois assim 

estaria diante da fragrante injustiça e sob pena de infringência ao princípio 

constitucional do acesso à justiça. Assim, REJEITO a preliminar suscitada. 

DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA interposta por OLIMPIO RATTI representado por 

seu filho SILVIO CEZAR RATTI em face do ESTADO DE MATO GROSSO e 

MUNICÍPIO DE SINOP/MT objetivando inicialmente a disponibilização de 

procedimento de Colangiopancreatogragia Retrógrada Endoscópica - 

CPRE, para Papilotomia e Exerese de Cálculo E transferência imediata do 

Requerente para internação particular junto ao HOSPITAL SANTO 

ANTÔNIO. A saúde da população é dever do Estado e garantia do 

cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente para o seu bem estar; 

assim, com fundamento no princípio da dignidade humana, nenhum 

cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a sua saúde e 

coloque a vida em iminente e concreto risco. Trata-se, portanto, de direito 

de todos, universal e igualitário, não se submetendo a barreiras 

geográficas ou geopolíticas, a que também não se submete a moléstia; 

afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o cidadão 

brasileiro. De sua vez, as ações e serviços públicos de saúde constituem 

um sistema único, apenas descentralizado administrativamente, o que não 

impõe deveres estanques a um ou a cada um dos entes federados, se 

não que a todos, indiscriminada e solidariamente. Assim, o direito à saúde 

- direito social fundamental do homem, contido no artigo 6º da Constituição 

da República - declara em seu artigo 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”. Por seu turno, José Afonso da Silva ensina: “A saúde é 

concebida como direito de todos e dever do Estado, que a deve garantir 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 

doença e de outros agravos. O direito à saúde rege-se pelos princípios da 

universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços que a 

promovem, protegem e recuperam” (Curso de Direito Constitucional 

Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se percebe, a norma 

constitucional não faz depender sua eficácia e sua positivação à 

existência de recursos, à implementação de programas ou à edição de lei 

infraconstitucional. Assegura por si só, a quem, comprovadamente 

carente, o direito subjetivo ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços de saúde para sua proteção e recuperação. Contém, por isso, 

elementos mínimos indispensáveis à sua aplicabilidade, a par de não ter o 

Constituinte expressamente remetido sua concreção ao legislador 

ordinário, pela clássica expressão “na forma da lei”. Como se vê, o 

dispositivo em causa tem razoável densidade normativa: define o objeto do 

direito – promoção, proteção e recuperação da saúde. Basta por isso, 

comprovadas a moléstia e a carência, como no caso, para invocar o 

direito subjetivo à gratuidade assegurado no dispositivo constitucional. 

Ademais, o direito à saúde e à assistência aos desamparados (artigo 6º 

da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e ao princípio da dignidade 

da pessoa humana, é direito fundamental no sentido formal e material, de 

aplicação imediata e incondicionada, nos termos do parágrafo 1º do artigo 

5º da Constituição da República, sendo dada ao indivíduo a possibilidade 

de exigir compulsoriamente as prestações asseguradas nas normas 

constitucionais definidoras dos direitos fundamentais sociais. Como se vê, 

os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do 

Poder Público, integrado em uma rede regionalizada e hierarquizada de 

ações e serviços federais, estaduais e municipais, o chamado Sistema 

Único de Saúde, que tem no pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o 

ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal sorte, o Poder Público - Federal, Estadual 

ou 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. A compensação que ocorrerá internamente entre 

os entes é questão que somente a eles diz respeito, não podendo atingir a 

pessoa que necessita do serviço de saúde, devendo o ente, acionado 

judicialmente prestar o serviço e após, resolver essa inter-regulação. O 

acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 

196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes 

federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 

195.192/RS- Rel. Min. Marco Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES 

os pedidos contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os 

REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente procedimento de 

Colangiopancreatogragia Retrógrada Endoscópica - CPRE, para 

Papilotomia e Exerese de Cálculo E transferência imediata do Requerente 

para internação particular junto ao HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. Por 

conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos 

EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID nº 9860865, 

e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com 

RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. 

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas 

CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: 

“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”. Contudo, CONDENO 

o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO 

“pro rata”, dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, 

em R$ 1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora. Assim, 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 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005374-59.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ ALBERTO DEBIASI (REQUERENTE)

ROBERTO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 6ª 

VARA CÍVEL - FAZENDA PÚBLICA #1005374-59.2017.8.11.0015 

REQUERENTE: JUAREZ ALBERTO DEBIASI REQUERIDO: MUNICIPIO DE 

SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Prioridade de Tramitação – 

Pessoa Idosa! Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO 

DE TUTELA DE URGÊNCIA interposta por JUAREZ ALBERTO DEBIASI em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT 

objetivando a realização de CIRURGIA DE QUADRIL. Aduz a inicial que a 

parte Requerente a existência no paciente de COXARTROSE BILATERAL 

INDICAÇÃO ARTROPLASTIA Com a petição inicial CARREOU 

DOCUMENTOS à INICIAL. A TUTELA foi ANTECIPADA em 05/05/2017 (ID nº 

6791849), sendo DETERMINADO aos Requeridos que providenciassem 

tratamento adequado, qual seja, realização de CIRURGIA DE QUADRIL. 

DECISÃO de ID nº 7975609 REITERA LIMINAR DEFERIDA. CITAÇÃO do 

Requerido MUNICÍPIO de SINOP ao ID nº 8004343 e Requerido ESTADO de 

MATO GROSSO ao ID nº 8004343. CONTESTAÇÃO do Requerido ESTADO 

de MATO GROSSO de ID nº 8235635 O Requerido MUNICÍPIO de SINOP 

apresenta CONTESTAÇÃO de ID nº 8260875 IMPUGNAÇÃO de ID nº 

9595261 BLOQUEIO JUDICIAL de ID nº 11435918. NOTA FISCAL de ID nº 

10342651. ALVARÁ JUDICIAL de ID nº 11525466. 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 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE SINOP A 

preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Requerido, não merece 

acolhimento, isto porque é cediço que a responsabilidade pela promoção 
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de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é compartilhada 

entre os entes federativos integrantes das três esferas de governo (CF, 

art. 23, II). Ora, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, 

administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão 

de exigir o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos 

integrantes do sistema. Nesse sentido a Corte Suprema já sedimentou seu 

posicionamento: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 

CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS 

ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta 

Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da 

Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito 

à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de 

medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para 

arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de 

saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os 

entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – 

Agravo regimental improvido. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO 

LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO 

ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013). Para 

arrematar: “Quanto à legitimidade da União e do Município para se 

configurarem como polo passivo da presente lide, no julgamento da 

Suspensão de Segurança 3.355, o Supremo Tribunal Federal firmou 

entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da 

federação é solidária e subsidiária no dever fundamental de prestação de 

saúde, nos seguintes termos: O dispositivo constitucional deixa claro que, 

para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de 

prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à 

redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde 

está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da 

federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. 

União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários 

pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são 

legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo 

SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na 

área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os 

serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, 

com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de 

saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles (...)” 

(STF - RE: 570982 ES, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 

05/05/2010, Data de Publicação: DJe-093 DIVULG 24/05/2010 PUBLIC 

25/05/2010). “O acesso às ações e serviços de saúde é universal e 

igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e 

linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal 

Federal.” (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio). Assim, REJEITO 

a preliminar suscitada. DA PRELIMINAR – DA CARÊNCIA DA AÇÃO POR 

FALTA DE INTERESSE DE AGIR Em sede de preliminar o Requerido 

Município de Sinop alega ausência de interesse processual, em razão de 

que a parte Autora não tem a necessidade de postular a ação por haver a 

ausência da necessidade da mesma, pois alega que se precisa haver uma 

negativa por parte da parte Requerente em cumprir espontaneamente a 

determinada obrigação. Ora, sua pretensão não deve prosperar, eis que a 

busca da pretensão não precisa necessariamente esgotar a seara 

administrativa. Pois a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 

lesão ou ameaça a direito, o que assegura à parte exercitar o direito de 

ação sem a necessidade de esgotamento da via administrativa, pois assim 

estaria diante da fragrante injustiça e sob pena de infringência ao princípio 

constitucional do acesso à justiça. Assim, REJEITO a preliminar suscitada. 

DO MÉRITO Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/ PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA interposta por JUAREZ ALBERTO DEBIASI em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SINOP/MT objetivando a 

realização de CIRURGIA DE QUADRIL. A saúde da população é dever do 

Estado e garantia do cidadão, devendo aquele proporcionar o suficiente 

para o seu bem estar; assim, com fundamento no princípio da dignidade 

humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer ato que atente contra a 

sua saúde e coloque a vida em iminente e concreto risco. Trata-se, 

portanto, de direito de todos, universal e igualitário, não se submetendo a 

barreiras geográficas ou geopolíticas, a que também não se submete a 

moléstia; afinal, quem adoece não é o munícipe ou o estaduano, é o 

cidadão brasileiro. De sua vez, as ações e serviços públicos de saúde 

constituem um sistema único, apenas descentralizado administrativamente, 

o que não impõe deveres estanques a um ou a cada um dos entes 

federados, se não que a todos, indiscriminada e solidariamente. Assim, o 

direito à saúde - direito social fundamental do homem, contido no artigo 6º 

da Constituição da República - declara em seu artigo 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”. Por seu turno, José Afonso da Silva 

ensina: “A saúde é concebida como direito de todos e dever do Estado, 

que a deve garantir mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos. O direito à saúde 

rege-se pelos princípios da universalidade e da igualdade de acesso às 

ações e serviços que a promovem, protegem e recuperam” (Curso de 

Direito Constitucional Positivo – Malheiros – Nona ed. p. 707). Como se 

percebe, a norma constitucional não faz depender sua eficácia e sua 

positivação à existência de recursos, à implementação de programas ou à 

edição de lei infraconstitucional. Assegura por si só, a quem, 

comprovadamente carente, o direito subjetivo ao acesso universal e 

igualitário às ações e serviços de saúde para sua proteção e 

recuperação. Contém, por isso, elementos mínimos indispensáveis à sua 

aplicabilidade, a par de não ter o Constituinte expressamente remetido sua 

concreção ao legislador ordinário, pela clássica expressão “na forma da 

lei”. Como se vê, o dispositivo em causa tem razoável densidade 

normativa: define o objeto do direito – promoção, proteção e recuperação 

da saúde. Basta por isso, comprovadas a moléstia e a carência, como no 

caso, para invocar o direito subjetivo à gratuidade assegurado no 

dispositivo constitucional. Ademais, o direito à saúde e à assistência aos 

desamparados (artigo 6º da CF), intimamente vinculado ao direito à vida e 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, é direito fundamental no 

sentido formal e material, de aplicação imediata e incondicionada, nos 

termos do parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição da República, sendo 

dada ao indivíduo a possibilidade de exigir compulsoriamente as 

prestações asseguradas nas normas constitucionais definidoras dos 

direitos fundamentais sociais. Como se vê, os serviços de saúde são de 

relevância pública e de responsabilidade do Poder Público, integrado em 

uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços federais, 

estaduais e municipais, o chamado Sistema Único de Saúde, que tem no 

pólo ativo qualquer pessoa e por objeto o ATENDIMENTO INTEGRAL. De tal 

sorte, o Poder Público - Federal, Estadual ou 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. A 

compensação que ocorrerá internamente entre os entes é questão que 

somente a eles diz respeito, não podendo atingir a pessoa que necessita 

do serviço de saúde, devendo o ente, acionado judicialmente prestar o 

serviço e após, resolver essa inter-regulação. O acesso às ações e 

serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a 

responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já 

assentou o Supremo Tribunal Federal (RE 195.192/RS- Rel. Min. Marco 

Aurélio). “Ex positis” JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na 

INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem 

para a parte Requerente CIRURGIA DE QUADRIL. Por conseguinte, 

CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA 

CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID nº 6791849, e, via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO com RESOLUÇÃO do 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. DAS CUSTAS E 

HONORÁRIOS DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS 

PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, verbis: “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”. Contudo, CONDENO o ESTADO 

DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SINOP ao PAGAMENTO “pro rata”, 

dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, os quais fixo, desde já, em R$ 

1.000,00 (mil reais), ao causídico da parte Autora. Assim, 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 do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006705-42.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:
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ANDRE LUIZ BERNARDI (ADVOGADO(A))

ARI PRESTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO CERTIDÃO NEGATIVA 

Diligência e Entrega de Mandados de Intimação, Citação, Notificação 

Izanete Weisshaupt, Oficiala de Justiça, certifico que me dirigi ao endereço 

que consta no mandado, (Rua Renato, 40), por três vezes e lá estando a 

casa estava fechada. Vizinho confirmou que a pessoa procurada ainda 

reside neste local, porém não logrei êxito em encontrá-lo em casa. 

Considerando que esta Oficiala estará em licença e afastada de seus 

trabalhos laborais entre os dias 21/09 a 05/10/2018, se faz necessária a 

devolução do mandado. Pelo motivo exposto, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A INTIMAÇÃO DE MATHEUS POLONIATO. O referido é verdade 

e dou fé. /MT, 19 de setembro de 2018. IZANETE WEISSHAUPT Oficial de 

Justiça SEDE DO E INFORMAÇÕES: - TELEFONE:

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007611-32.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA MENDES (ADVOGADO(A))

ERIVELTON MARCELO WISNIEWSKI (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA CÍVEL DE 

S INOP INTIMAÇÃO Dados  do  p rocesso :  P rocesso : 

1007611-32.2018.8.11.0015; Valor causa: $1,556.06; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7)/[ANTECIPAÇÃO DE TUTELA / TUTELA 

ESPECÍFICA]; Recuperando: Sim/Não; Urgente: Sim/Não; Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Partes do processo: Parte Autora: AUTOR(A): 

ERIVELTON MARCELO WISNIEWSKI Parte Ré: RÉU: DEPARTAMENTO DE 

TRANSITO DETRAN O presente expediente tem por finalidade a intimação 

de vossa Senhoria para APRESENTAR IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO, 

conforme despacho. OBSERVAÇÃO. O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9º DA LEI 11.419/2006. SINOP , 28 de setembro de 

2018. Atenciosamente, CÉLIA TEREZINHA GOMES DE AMORIM Gestor(a) 

Judiciário(a) ASSINATURA POR ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO 6ª 

VARA CÍVEL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

Nº 175, TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000 

- TELEFONE: (65) 35203800

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 238154 Nr: 10872-27.2015.811.0015

 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: VALDINEI DA COSTA BERNARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICÍPIO DE 

SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIELA DE ANDRADE - 

OAB:19.931-MT, VALDEMIR JOSE DOS SANTOS - OAB:MT- 17597

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA DO 

MUNICIPIO DE SINOP/MT - OAB:

 CERTIFICO, nesta data, autorizada pelo artigo 203, § 4º do NCPC e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, impulsiono estes autos à intimação da parte autora, para 

querendo, no prazo legal manifestar-se, em razão das contestações 

apresentadas em fls. 56/71 e 87/95.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 221004 Nr: 283-73.2015.811.0015

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITO DO MUNICIPIO DE SINOP/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - 

OAB:12709

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, conforme autorizado pelo artigo 203, § 4º do NCPC; e Prov. 

56/2007-CGJ-MT, encaminho os presentes autos ao setor de expedições 

de documentos para que seja intimada a parte autora, para que 

compareça ao cartório para que busque os autos, conforme despacho “ 

Efetivada a notificação, paga as custas e decorrido o prazo de 48h, na 

forma do artigo 872 do Código de Processo Civil, o que o Cartório 

certificará, entreguem-se os autos ao Requerente, observadas as 

formalidades legais”.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180839 Nr: 1680-41.2013.811.0015

 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: ELOIZA BARBOSA DOS SANTOS MEDEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)exequente par, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar o cálculo atualizado para o regular prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 180842 Nr: 1683-93.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUÍS ANTÔNIO AYRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIVID RAFAEL DOS SANTOS 

SILVA - OAB:MT 16.557/O, DAYANNE BIZERRA MACCARINI - OAB:MT 

16.508

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do(a)advogado(a)do(a)exequente par, no prazo de 10 (dez) 

dias, juntar o cálculo atualizado para o regular prosseguimento do feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Mirko Vincenzo Giannotte

 Cod. Proc.: 253233 Nr: 19932-24.2015.811.0015

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE SINOP - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L.I.R. COMÉRCIO VAREJISTA DE 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA GONÇALVES PEREIRA 

NERVO - OAB:MT/5.368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILLIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:/SP 128.341

 Vistos etc.

 I - Trata-se de Execução Fiscal promovida pela Fazenda Pública contra 

a(s) parte(s) executada(s). A dívida ativa regularmente inscrita goza da 

presunção de certeza e liquidez (art. 3º da Lei 6.830/80).

II - CITE(M)-SE a(s) parte(s), na forma do artigo 8º, inciso I da Lei nº 

6.830/80 para, em 05(cinco) dias, pagar a dívida com os juros, multa de 

mora e encargos indicados na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa ou garantir 

a execução com oferecimento de bens à penhora (art. 9º da LEF), 

consignando no mandado que poderá oferecer embargos no prazo de 30 

(trinta) dias, contados da intimação da penhora.

III - Em caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 10 

% (dez por cento) do valor da ação.

IV – Desde já, INDEFIRO os benefícios do art. 172, § 2º do CPC.

Às providências.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005121-37.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA FERNANDES (AUTOR(A))

ALANA GRANELLA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

MUNICIPIO DE SINOP (RÉU)

Magistrado(s):

MIRKO VINCENZO GIANNOTTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP 

V A R A  E S P E C I A L I Z A D A  D A  F A Z E N D A  P Ú B L I C A 

#1005121-37.2018.8.11.0015 AUTOR(A): ANA PAULA FERNANDES RÉU: 

MUNICIPIO DE SINOP, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – Da detida 

análise dos autos, PROTOCOLAREI a ORDEM de BLOQUEIO BACEN JUD 

nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO, no valor total de R$ 1.980,00 

(um mil, novecentos e oitenta reais) referente à NOTA FISCAL constante 

no ID. 14115340 - Pág. 1; II – Concomitantemente, DETERMINO que se 

AGUARDE o DECURSO do PRAZO de INTIMAÇÃO da referida NOTA 

FISCAL, conforme CARTAS de INTIMAÇÃO já expedidas; III – Após, em 

sendo CERTIFICADA a INÉRCIA dos Requeridos, DETERMINO, desde já, a 

EXPEDIÇÃO do competente ALVARÁ de LIBERAÇÃO e consequentemente 

o LEVANTAMENTO dos VALORES a serem transferidos para a conta do 

referido terceiro particular; IV - Oportunamente, CONCLUSO. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1007694-82.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (ADVOGADO(A))

KARIZA DANIELLI SIMONETTI AGUIAR (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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 

#1007694-82.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: KARIZA DANIELLI SIMONETTI 

AGUIAR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Perscrutando os autos, verifica-se que o Executado DEIXOU DECORRER o 

PRAZO sem que tenha cumprido o determinado na REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR constante no ID. 10818423. Pois bem. Vejamos o que 

dispõe o artigo 910 do Código de Processo Civil/2015 e artigo 100 da 

Constituição Federal: “Art. 910. Na execução fundada em título 

extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 

(trinta) dias. § 1º Não opostos embargos ou transitada em julgado à 

decisão que os rejeitar, expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno 

valor em favor do exequente, observando-se o disposto no art. 100 da 

Constituição Federal”. “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas 

Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença 

judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 

apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida 

a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 

créditos adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 

2009)”. E mais: Art. 535 do CPC/2015. “A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 3º Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do 

juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado 

no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente”. Assim, em se tratando de OBRIGAÇÃO/REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR - RPV, nessa hipótese, uma vez VENCIDO o PRAZO 

fixado na REQUISIÇÃO e diante da INADIMPLÊNCIA do Executado, é 

CABÍVEL ORDEM de BLOQUEIO. Nesse sentido, eis o POSICIONAMENTO 

dos TRIBUNAIS: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESCUMPRIMENTO. SEQUESTRO DE 

ATIVOS. PRECEDENTES. Determinado o pagamento da Requisição de 

Pequeno Valor, cabe à Fazenda Pública creditar o montante exequendo, 

no prazo de 90 (noventa) dias, conforme a Resolução n. 415/2003 do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Do descumprimento da ordem cabe o 

sequestro de ativos financeiros suficientes a garantir a satisfação do 

credor. Precedente da Corte Especial do Tribunal de Justiça (AG n. 

1.0024.05.574921-2/001) – Relatora Desa. Maria Elza, DJ 29.01.08”. 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DISPENSA DE PRECATÓRIO – 

OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – ART. 100, §3º DA CF – REQUISIÇÃO 

PARA PRONTO PAGAMENTO ADMITIDA – INADIMPLENCIA VERIFICADA – 

BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO 

IMPROVIDO. Nos termos do §3º do art. 100 da CF, o pagamento de 

obrigações de pequeno valor pelo poder público deve ser feito 

independentemente de precatório, razão pela qual o magistrado a quo 

pode requisitar o seu pronto pagamento. No caso da requisição de 

pagamento das obrigações de pequeno valor, verificada a inadimplência 

do ente político (art. 17 da lei 10.259/01), admite-se o bloqueio e o 

sequestro de numerário suficiente para a satisfação do crédito. Recurso 

improvido”. (ag. N. 2007.016945-3/001-00 – Campo Grande, relator Dês. 

Paulo Alfeu Puccinelli , DJ 21.08.2007). E, ainda do E. TJMT: MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRECATÓRIO JUDICIAL - VALOR MÍNIMO (RPV) - 

INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - BLOQUEIO DO VALOR DETERMINADO 

NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO - 

ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL O SEQUESTRO APÓS A EC 62-2009 - 

ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL - DÍVIDA CONSIDERADA REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR NÃO ALCANÇADA PELA NOVA ORDEM LEGAL - 

ESPÉCIE DO GÊNERO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO SUJEITA AO 

MESMO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - ORDEM DENEGADA. É perfeitamente possível o seqüestro de 

verba resultante de RPV, espécie do gênero precatório judicial tratado na 

EC 62-09 que regula a quitação deste e não daquele título de crédito 

permitindo a medida diante da inadimplência do órgão público no âmbito 

dos tribunais de justiça. (MS 126261/2011, DES. MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/04/2012, Publicado no DJE 

11/05/2012). II – Nesses termos, DEFIRO o PETITÓRIO de ID. 12940259, 

DETERMINANDO o BLOQUEIO BACEN JUD nas CONTAS do ESTADO DE 

MATO GROSSO no VALOR constante na REQUISIÇÃO de PEQUENO 

VALOR no ID. 10818423 no valor de R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos 

reais), em favor da parte EXEQUENTE, devendo, para tanto, os AUTOS 

PERMANECEREM em GABINETE. III – Em seguida, INTIME-SE o EXECUTADO 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente IMPUGNAÇÃO nos próprios 

autos, conforme art. 525 do CPC/2015; caso contrário, CERTIFIQUE-SE 

eventual DECURSO do PRAZO; IV – Em havendo IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE 

a parte EXEQUENTE para MANIFESTAÇÃO no mesmo prazo legal; V – 

Após, façam-me os autos em conclusão para deliberações quanto ao 

APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às providências. Intime-se. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1009781-11.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (EXEQUENTE)

FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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 

#1009781-11.2017.8.11.0015 EXEQUENTE: FABRICIO ALMEIDA 

FERRACIOLLI EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. I – 

Perscrutando os autos, verifica-se, por meio das CERTIDÕES de ID. 

13758274 e ID. 15044014, que o Executado DEIXOU DECORRER o PRAZO 

sem que tenha cumprido o determinado na REQUISIÇÃO DE PEQUENO 

VALOR constante no ID. 12118521. Pois bem. Vejamos o que dispõe o 

artigo 910 do Código de Processo Civil/2015 e artigo 100 da Constituição 

Federal: “Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda 

Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias. § 1º Não 

opostos embargos ou transitada em julgado à decisão que os rejeitar, 

expedir-se-á precatório ou requisição de pequeno valor em favor do 

exequente, observando-se o disposto no art. 100 da Constituição 

Federal”. “Art. 100. Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas 

Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, 

far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos 

precatórios e à conta dos créditos respectivos, proibida a designação de 

casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos créditos 

adicionais abertos para este fim. (Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 62, de 2009). (Vide Emenda Constitucional nº 62, de 
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2009)”. E mais: Art. 535 do CPC/2015. “A Fazenda Pública será intimada na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, podendo arguir: § 3º Não impugnada a 

execução ou rejeitadas as arguições da executada: (...) II - por ordem do 

juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para 

o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado 

no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante 

depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do 

exequente”. Assim, em se tratando de OBRIGAÇÃO/REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR - RPV, nessa hipótese, uma vez VENCIDO o PRAZO 

fixado na REQUISIÇÃO e diante da INADIMPLÊNCIA do Executado, é 

CABÍVEL ORDEM de BLOQUEIO. Nesse sentido, eis o POSICIONAMENTO 

dos TRIBUNAIS: “DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 

REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. DESCUMPRIMENTO. SEQUESTRO DE 

ATIVOS. PRECEDENTES. Determinado o pagamento da Requisição de 

Pequeno Valor, cabe à Fazenda Pública creditar o montante exequendo, 

no prazo de 90 (noventa) dias, conforme a Resolução n. 415/2003 do 

Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Do descumprimento da ordem cabe o 

sequestro de ativos financeiros suficientes a garantir a satisfação do 

credor. Precedente da Corte Especial do Tribunal de Justiça (AG n. 

1.0024.05.574921-2/001) – Relatora Desa. Maria Elza, DJ 29.01.08”. 

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – DISPENSA DE PRECATÓRIO – 

OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR – ART. 100, §3º DA CF – REQUISIÇÃO 

PARA PRONTO PAGAMENTO ADMITIDA – INADIMPLENCIA VERIFICADA – 

BLOQUEIO E SEQUESTRO DE VALORES – POSSIBILIDADE – RECURSO 

IMPROVIDO. Nos termos do §3º do art. 100 da CF, o pagamento de 

obrigações de pequeno valor pelo poder público deve ser feito 

independentemente de precatório, razão pela qual o magistrado a quo 

pode requisitar o seu pronto pagamento. No caso da requisição de 

pagamento das obrigações de pequeno valor, verificada a inadimplência 

do ente político (art. 17 da lei 10.259/01), admite-se o bloqueio e o 

sequestro de numerário suficiente para a satisfação do crédito. Recurso 

improvido”. (ag. N. 2007.016945-3/001-00 – Campo Grande, relator Dês. 

Paulo Alfeu Puccinelli , DJ 21.08.2007). E, ainda do E. TJMT: MANDADO DE 

SEGURANÇA - PRECATÓRIO JUDICIAL - VALOR MÍNIMO (RPV) - 

INADIMPLÊNCIA CONSTATADA - BLOQUEIO DO VALOR DETERMINADO 

NA CONTA BANCÁRIA DO MUNICÍPIO - IRRESIGNAÇÃO DO ÓRGÃO - 

ALEGAÇÃO DE SER IMPOSSÍVEL O SEQUESTRO APÓS A EC 62-2009 - 

ARGUMENTO INSUSTENTÁVEL - DÍVIDA CONSIDERADA REQUISIÇÃO DE 

PEQUENO VALOR NÃO ALCANÇADA PELA NOVA ORDEM LEGAL - 

ESPÉCIE DO GÊNERO DE PRECATÓRIO JUDICIAL NÃO SUJEITA AO 

MESMO TRATAMENTO - AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO LÍQUIDO E 

CERTO - ORDEM DENEGADA. É perfeitamente possível o seqüestro de 

verba resultante de RPV, espécie do gênero precatório judicial tratado na 

EC 62-09 que regula a quitação deste e não daquele título de crédito 

permitindo a medida diante da inadimplência do órgão público no âmbito 

dos tribunais de justiça. (MS 126261/2011, DES. MANOEL ORNELLAS DE 

ALMEIDA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 26/04/2012, Publicado no DJE 

11/05/2012). II – Nesses termos, DEFIRO o PETITÓRIO de ID. 13601582, 

DETERMINANDO o BLOQUEIO BACEN JUD nas CONTAS do ESTADO DE 

MATO GROSSO no VALOR constante na REQUISIÇÃO de PEQUENO 

VALOR do no ID. 12118521 no valor de R$ 12.824,00 (doze mil, oitocentos 

e vinte e quatro reais), em favor da parte EXEQUENTE, devendo, para 

tanto, os AUTOS PERMANECEREM em GABINETE. III – Em seguida, 

INTIME-SE o EXECUTADO para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

IMPUGNAÇÃO nos próprios autos, conforme art. 525 do CPC/2015; caso 

contrário, CERTIFIQUE-SE eventual DECURSO do PRAZO; IV – Em havendo 

IMPUGNAÇÃO, INTIME-SE a parte EXEQUENTE para MANIFESTAÇÃO no 

mesmo prazo legal; V – Após, façam-me os autos em conclusão para 

deliberações quanto ao APERFEIÇOAMENTO do BLOQUEIO JUDICIAL. Às 

providências. Intime-se. Cumpra-se.

7ª Vara Juizado Especial

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009294-41.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

NCR RADIODIFUSAO LTDA - EPP (REQUERENTE)

LUIZ HENRIQUE PITOMBO RIBEIRO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERISVALDO BRAZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 28 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: 1004965-49.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELOISE ALVES PEREIRA (ADVOGADO(A))

DEVANILSON DA COSTA LIMA (REQUERENTE)

JULIO APARECIDO DA SILVA (ADVOGADO(A))

LEANDRO DE ASSIS CONCEICAO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOICE NOEMI BORGES BENITES DA SILVA (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 16/10/2018 13:00. Sexta-feira, 28 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1007373-47.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA DA ROCHA (REQUERENTE)

JEFERSON LIMA DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME MARTINEZ GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP INTIMAÇÃO A presente carta, extraída dos 

autos da AÇÃO/RECLAMAÇÃO acima-identificada, tem por finalidade a 

INTIMAÇÃO da(s) parte(s) promovente(s), para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de direito. 

Quarta-feira, 28 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001440-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PODIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA OAB - 735.371.871-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/10/2018 14:30. Sexta-feira, 28 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001440-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PODIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUDSON LUIZ CARVALHO DA SILVA COENGA OAB - 735.371.871-49 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO AUGUSTO RIGO DE SOUZA (ADVOGADO(A))
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GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP Nos termos da legislação vigente, INTIMO 

os(as) advogados(as) da(s) parte(s) acerca da audiência de conciliação 

designada para 16/10/2018 14:30. Sexta-feira, 28 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1013749-49.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

C MITIKO SACUNO (REQUERENTE)

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIA MITIKO SACUNO OAB - 464.781.161-15 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CHAGAS (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 16/10/2018 14:15. Sexta-feira, 28 de Setembro de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010545-09.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BELAMOGLIE DE CARVALHO (ADVOGADO(A))

ANTENOR DE CARVALHO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA (ADVOGADO(A))

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS S.A (REQUERIDO)

 

Intimação da parte autora, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

requeria o que entender de direito, para dar andamento ao feito.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011890-44.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DE LIMA CORDEIRO JUNIOR (ADVOGADO(A))

KELLY APARECIDA DE LIMA PINTO CORDEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA (ADVOGADO(A))

AVON COSMÉTICOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

8011890-44.2015.8.11.0015. REQUERENTE: KELLY APARECIDA DE LIMA 

PINTO CORDEIRO REQUERIDO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos, etc. 

Diante do pleito de mov. id. n°14413112, intime-se a demandada para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, comprove nos autos o cumprimento do 

acordo entabulado entre as partes, sob pena de prosseguimento do feito, 

iniciando-se a fase de cumprimento forçado de sentença. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 28 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007898-92.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PLASNORTE COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME (REQUERENTE)

THIAGO REBELLATO ZORZETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIX - INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

HEBER HAMILTON QUINTELLA FILHO (ADVOGADO(A))

PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERIDO)

DENOVAN ISIDORO DE LIMA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1007898-92.2018.8.11.0015. REQUERENTE: PLASNORTE COMERCIO DE 

EMBALAGENS EIRELI - ME REQUERIDO: JULIX - INDUSTRIA E COMERCIO 

DE EMBALAGENS EIRELI - EPP, PLASTICOS JUREMA INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA Vistos, etc. Diante do certificado em mov. id. n° 

15444051, determino que seja designada nova data para audiência de 

conciliação. Intimem-se. ÀS PROVIDÊNCIAS. SINOP, 28 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009515-87.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

SAMILLA KARIN DA SILVA MENZEL (ADVOGADO(A))

MARCIA ALVES SOBRINHO FERNANDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MOVEL S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1009515-87.2018.8.11.0015. REQUERENTE: MARCIA ALVES SOBRINHO 

FERNANDES REQUERIDO: OI MOVEL S.A Vistos, etc. I - INTIME-SE a 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dispostos 

pelo art. 321 do Código de Processo Civil, emende a inicial, juntando aos 

autos faturas detalhadas dos meses anteriores, a fim de se averiguar 

eventual alteração no contrato entabulado entre as partes; II – Com o 

aporte da emenda, tornem os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Às 

providências. SINOP, 28 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

ROGERIO LUIS BORTOLUZZI (REQUERENTE)

GABRIELLA DE SOUZA MACHIAVELLI (ADVOGADO(A))

WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1001204-44.2017.8.11.0015. REQUERENTE: ROGERIO LUIS BORTOLUZZI 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos, etc. 1. RECEBO OS RECURSOS 

INOMINADOS; 2. Considerando a alteração processual ocorrida no CPC, 

entendo que o juízo de admissibilidade deverá ser feito pelo relator, 

contudo, uma vez presentes “a priori” os requisitos legais impõe-se o 

ENCAMINHAMENTO dos recursos NO SEU EFEITO DEVOLUTIVO a 

instância recursal, nos termos do disposto no art. 43 da Lei n.º 9.099/95, 

pois consoante entendimento das Turmas Recursais deste estado, o efeito 

suspensivo só deve ser concedido em situações excepcionais, e quando 

estão rigorosamente comprovados os requisitos da art. 43 da Lei n.º 

9.099/95; 3. Caso tenha sido formulado pedido de justiça gratuita, 

consoante entendimento do NOVO CPC, que aplica-se subsidiariamente a 

Lei 9.099/95, entendo que caberá ao D. Relator na TURMA RECURSAL 

realizar a análise acerca do deferimento ou não do benefício. 4. 

CERTIFIQUE-SE se já foram apresentadas as contrarrazões e caso ainda 

não tenha sido apresentada INTIMEM-SE os recorridos para que as 

apresentem no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do artigo 42 da Lei 

9099/1995. 5. Ultrapassado o aludido prazo, com ou sem manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e ENCAMINHEM-SE os autos à E. Turma Recursal deste 

Estado Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. SINOP, 

28 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1011658-83.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEU KATH (REQUERENTE)

DIRCEU KATH (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXSANDRO DEL SANT (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DESPACHO Processo: 

1011658-83.2017.8.11.0015. REQUERENTE: DIRCEU KATH REQUERIDO: 

ALEXSANDRO DEL SANT Vistos, etc. 1. Em análise dos autos verifico que 

o feito vem tramitando como ação de cobrança, sendo designada 

audiência de conciliação, contudo, trata-se de execução de título 

extrajudicial, razão pela qual chamo o feito à ordem e determino: 2. 

INTIME-SE a parte exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

apresente o título executivo original junto ao Cartório deste Juizado, que 

será CONFERIDO e CARIMBADO pela Sr.ª Gestora, sob pena de extinção 

e arquivamento do feito. 3. Conferido, carimbado e JUNTADO o título, 

CITE-SE a parte devedora, expedindo-se Carta Precatória para o endereço 

informado em mov. id. n° 11261607, 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; 4. 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, 28 de 

setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000696-35.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CLARISSE ODETE FACCIO FRONZA (ADVOGADO(A))

NAIR FRONZA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO CALIXTO DA SILVA JUNIOR (ADVOGADO(A))

VILSON CORREA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do exequente, a fim de que, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifeste-se acerca do teor da petição de ID nº 12022642.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013814-44.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MARCELINO DA SILVA (EXEQUENTE)

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SANTOS FEITOZA (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente endereço 

atualizado do Executado(a), tendo em vista, que a Correspondência(s) 

fora Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013807-52.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

JOEL MARCELINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIRTIS HERREIRO (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente endereço 

atualizado do Executado(a), tendo em vista, que a Correspondência(s) 

fora Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1013810-07.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO CARNEIRO (ADVOGADO(A))

JOEL MARCELINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RENISON FLAVIO FERREIRA RODRIGUES - ME (EXECUTADO)

 

Nos termos da Legislação Vigente, intimo o(s) advogado(s) do(a) 

Exequente para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresente endereço 

atualizado do Executado(a), tendo em vista, que a Correspondência(s) 

fora Devolvida(s) pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012482-25.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVEIRA SILVA NETO (ADVOGADO(A))

AILTON JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

W.E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME (EXECUTADO)

GABRIELA DE ANDRADE (ADVOGADO(A))

JOSE TIMOTEO DE LIMA (ADVOGADO(A))

VELA SAO JOAO INDUSTRIA E COMERCIO DE ENCARTELADOS LTDA - 

ME (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.

Citação

Citação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011044-32.2012.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CELITA MARIA HOLSCHUCH DOROTEU (EXEQUENTE)

SANDRA MARIA ZANARDI DINIZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMIBRAS LITORAL COMERCIO E SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP EDITAL DE CITAÇÃO PROCESSO DE 

EXECUÇÃO PRAZO: 15 DIAS AUTOS N. 8011044-32.2012.8.11.0015 

AÇÃO: [OBRIGAÇÕES, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, LIQUIDAÇÃO / 

CUMPRIMENTO / EXECUÇÃO] EXEQÜENTE(S): CELITA MARIA HOLSCHUCH 

DOROTEU: EXECUTADO(A,S): COMIBRAS LITORAL COMERCIO E 

SERVICOS LTDA: CITANDO(A,S): COMIBRAS LITORAL COMERCIO E 

SERVICOS LTDA VALOR DO DÉBITO: $12,440.00 FINALIDADE: CITAÇÃO 

do executado, do inteiro teor da decisão da penhora (Ids 

2380916/2380917), para querendo, opor embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias. RESUMO DA INICIAL: Trata-se de uma ação de de 

restituição da quantia paga c/c indenização por danos morais, relativos a 

um contrato de compra de um produto (impressora multifuncional), com o 

valor da causa no montante de R$ 12.440,00 (doze mil quatrocentos e 

quarenta reais). DESPACHO: Vistos, etc. 1- INDEFIRO o pedido de 

expedição de ofício a JUCEPAR, uma vez que, entendo, salvo melhor juízo, 

que deverá/poderá a parte diretamente realizar estes atos. 2. DEFIRO 

pedido da autora, em consonância com o Enunciado 37 do Fonaje, 

EXPEÇA-SE EDITAL, para citação do executado, do inteiro teor da decisão 

da penhora (Ids 2380916/2380917), para querendo, opor embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 3. Ultrapassado o aludido prazo, o AUTOR fica 

desde já INTIMADO para requerer o que de direito para prosseguimento do 

feito, independente de nova intimação, sob pena de EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO. Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário. Eu, 

Debora Vaz de Melo Sá Martins, digitei. Sinop-MT, 28 de setembro de 

2018. Karine Danielle Rodrigues Gestora Judiciária SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP E INFORMAÇÕES: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 175, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-000 - TELEFONE: 

(66) 30253800

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012845-41.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

SERGIO HENRIQUE ARTERO DAL MASO (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

ALCINDO DUTRA (EXEQUENTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA GABRIELA MELO - ME (EXECUTADO)

MARIA GABRIELA MELO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

8012845-41.2016.8.11.0015. EXEQUENTE: ALCINDO DUTRA EXECUTADO: 
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MARIA GABRIELA MELO - ME, MARIA GABRIELA MELO Vistos, etc. 1. 

Tendo em vista que o executado até o presente momento não quitou a 

dívida, bem como que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

ser penhorados, consoante ordem elencada no art. 835, do Código de 

Processo Civil, DEFIRO o pedido de penhora on-line via BACEN-JUD, nos 

termos do art. 835, inciso I, do CPC/15; 2. JUNTE-SE aos autos cópia da 

operação; 3. Caso se constate frutífera a penhora, intime-se o executado, 

podendo o mesmo apresentar embargos em 15 dias (art. 915, do CPC); 4. 

Apresentada a defesa do executado, certifique-se, intimando o exequente 

para se manifestar em 15 (quinze) dias; 5. Caso contrário, quedando-se 

inerte o executado, certifique-se e intime-se o exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste, mormente requerendo o que de 

direito; 6. E ainda, na hipótese de restar infrutífera a penhora em contas do 

executado, INTIME-SE o exequente para que este se manifeste, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção e arquivamento do feito, 

conforme artigo 53, §4º da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. SINOP, 28 de setembro de 

2018. Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004481-34.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO VIEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP DECISÃO Processo: 

1004481-34.2018.8.11.0015. EXEQUENTE: JEFFERSON MOREIRA DE LIMA 

EXECUTADO: JOSE ANTONIO VIEIRA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA proposta por JEFFERSON MOREIRA DE LIMA, em 

desfavor de JOSÉ ANTÔNIO VIEIRA DA SILVA. Em detida análise dos 

autos, verifico que o requerente postula pela expedição de ofício para 

banco ITAÚ (agência onde o requerido possui conta corrente) para a 

realização de pesquisa para obter endereço do requerido. Pois bem. De 

início, cumpre considerar o artigo 319, II do Código de Processo Civil, que 

dispõe que: Art. 319. A petição inicial indicará: II - os nomes, os prenomes, 

o 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; Pela leitura do dispositivo processual, é cediço que a petição 

inicial possui requisitos para seu recebimento, precisamente quanto ao 

endereço das partes, cuja informação é de suma importância para 

expedições de citação/intimação. À vista disso, não se pode olvidar que a 

presente demanda não encontra-se completa para seu recebimento, uma 

vez que não preenche os requisitos essenciais e indispensáveis da 

petição inicial. Ademais, importa mencionar que este juízo não é órgão 

consultivo, considerando, ainda, que compete à parte requerente 

diligenciar diretamente na busca de endereço e informações da parte 

requerida. Nesse mesmo diapasão, sabe-se que o processo no âmbito 

dos Juizados Especiais Cíveis deve obedecer aos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, a teor do 

que dispõe o artigo 2º da Lei 9.099/95. A par disso, entendo que admitir 

pesquisas através de expedição de ofícios para obter endereço do 

requerido é ir contra os critérios estabelecidos em lei para a tramitação de 

processos neste juízo, ante o caráter EXCEPCIONAL da medida. 

Outrossim, vejo que o requerente ainda pretende, caso infrutífero o ofício, 

a determinação de citação por edital, o que, indubitavelmente, também não 

se admite. Isso porque, o artigo 18, §2º da lei 9.099/95 determina que: Art. 

18. A citação far-se-á: [...] § 2º Não se fará citação por edital. Dessa 

forma, considerando que a citação ficta nos Juizados Especiais é medida 

atípica, bem como que sua admissibilidade está apenas vinculada às 

ações de execução (o que não é o caso dos autos), tenho por bem 

DETERMINAR: I – INTIME-SE o requerente para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, a título de EMENDA à INICIAL, indique a QUALIFICAÇÃO do 

requerido, nos termos do que dispõe o inciso II do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, sob pena de EXTINÇÃO e arquivamento do feito; II – 

Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação do requerente, 

tornem os autos conclusos para deliberações. Intime-se. Cumpra-se. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. SINOP, 27 de setembro de 2018. Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004129-76.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DO CARMO GABRIEL (REQUERENTE)

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (REQUERENTE)

THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por 

ADRIANO DO CARMO GABRIEL e THAIS RENATA DAMASO DOS REIS 

UMENO em face de UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO 

MEDICO. A controvérsia dos autos cinge-se quanto à existência de danos 

morais por recusa da parte Requerida em autorizar a realização dos 

exames de a) Fator V de Layden por PCR; b) Protrombina – pesquisa de 

mutação e c) Analise de DNA Por Sonda. Em sua petição inicial a segunda 

parte Requerente, aduziu possuir plano de saúde com a parte Requerida e 

que, após uma gestação anembrionária, com aborto por repetição. Por seu 

turno, a parte Requerida suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e no 

mérito inexistência do dever de indenizar por ausência de preenchimento 

da DUT. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR de ILEGITIMIDADE 

PASSIVA não prospera, pois há prova nos autos (id nº 12713473) que foi 

a parte Requerida quem procedeu com a negativa de custeio dos exames; 

bem como, o plano de saúde da qual a segunda parte Requerente é 

beneficiária é vinculada àquela; ainda que o plano de saúde da primeira 

parte Requerida seja mantido com cooperativa diversa – ao que se 

percebe, somente houve a inclusão da primeira parte Requerente, visto 

que foi este quem adimpliu com o valor dos exames. Desta forma, REJEITO 

a PRELIMINAR suscitada e por não vislumbrar questões de nulidades 

passo a análise do mérito. O direito à vida é garantia fundamental 

insculpida no caput do art. 5º da Constituição Federal. Nos dizeres de 

Pedro Lenza[1] referido direito: […] abrange tanto o direito de não ser 

morto, privado da vida, portanto, o direito de continuar vivo, como também 

o direito de ter uma vida digna. […] O segundo desdobramento, ou seja, o 

direito a uma vida digna, garantido-se as necessidades vitais básicas do 

ser humano […] Desta forma, há de se considerar ainda o direito à saúde. 

No presente caso, tudo que a parte Requerente busca é ver-se atendida 

no seu mais básico direito, o direito de ter uma vida digna. A presente 

matéria encontra-se regida especificamente pela Lei nº 9.656/98 que em 

seu art. 12 dispõe exigências mínimas na oferta dos planos de saúde, 

dentre tais ofertas destaca-se o inciso I, alínea “b” do referido artigo que 

dispõe: 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: […] b) cobertura 

de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos 

ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente; Pela simples leitura do 

Contrato de Plano de Saúde pactuada entre as partes extrai-se que, 

dentre outras finalidades, possui a de prestar assistência, através de 

seus médicos cooperados, de serviços auxiliares de diagnósticos, 

serviços direcionados à prevenção de doenças e de recuperação, 

manutenção e reabilitação da saúde da parte contratante. Logo, o correto 

diagnóstico da enfermidade que atinge a parte Requerente encontra-se 

inserido no serviço de reabilitação da saúde desta. Por tal motivo, a 

negativa de cobertura dos ditos exames vai contra a finalidade contratual, 

sendo considerada cláusula abusiva nos termos do art. 51, §1º, I, CDC: 

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais 

relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: […] § 1º 

Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: […] II - 

restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do 

contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual; (grifo 

nosso). Sendo indiscutível a aplicabilidade desta legislação ao presente 

caso em concreto considerando a edição da Súmula 469, STJ. A tese 

defensiva ampara-se no argumento de que, o quadro clínico da segunda 
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parte Requerente, não preencheu o DUT; todavia; há evidente 

contrassenso. Dentre as diretrizes permitidas encontra-se “pacientes 

gestantes ou usuárias de contraceptivos orais com trombose venosa” 

sendo uma das suspeitas do médico da segunda parte Requerente, que 

sua gestação, fato este incontroverso, não teve sucesso por possível 

mutação genética causadora de trombose. Neste diapasão, visando 

assegurar a finalidade do contrato pactuado entre as partes, a realização 

dos exames médicos, prescritos pelo médico especialista se revelavam 

imprescindíveis para o tratamento da segunda parte Requerida. Neste 

sentido: CÍVEL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO.CONHECIMENTO. 

[…] MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DO CDC. SÚMULA 

469/STJ.EXAMES "FATOR V LEIDEN POR PCR" E "IMUNOFENOTIPAGEM 

PARA HEMOGLOBINURA PAROXÍSTICA NOTURNA". NEGATIVA DE 

COBERTURA.INDICAÇÃO DO MÉDICO-ASSISTENTE, DE ACORDO COM O 

QUADRO CLÍNICO DA PACIENTE - DIAGNOSTICADA ANTERIORMENTE 

COM TROMBOFILIA. PROCEDIMENTOS QUE INTEGRAM A ELUCIDAÇÃO 

DIAGNÓSTICA DE DOENÇA COBERTA PELO PLANO DE SAÚDE. 

ALEGAÇÃO DE QUE A USUÁRIA NÃO SE ENQUADRA NAS DIRETRIZES 

DE UTILIZAÇÃO EXPEDIDAS PELA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. 

PROCEDIMENTO NÃO EXCLUÍDO EXPRESSAMENTE PELO CONTRATO 

FIRMADO ENTRE AS PARTES. PRESCRIÇÃO DO TRATAMENTO QUE 

INCUMBE AO MÉDICO-ASSISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. ILICITUDE DA 

RECUSA. NEGATIVA INDEVIDA.SENTENÇA QUE DECLARA NULIDADE DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA EXORDIAL. 

AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA QUANTO À EXTENSÃO DOS PEDIDOS E AO 

OBJETO DA DEMANDA.JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE PARCIAL 

DA SENTENÇA QUE ENSEJA A EXTIRPAÇÃO DO EXCESSO.APELO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 10ª C.Cível - AC - 1412897-3 - Curitiba 

- Rel.: Lilian Romero - Unânime - J. 17.12.2015 - grifo nosso). Quanto ao 

prejuízo material, este resta devidamente comprovado pela Nota Fiscal em 

nome da primeira parte Requerente juntada aos autos (id nº 12713047); 

contudo, referida restituição deverá ocorrer na forma simples, uma vez 

que seu pagamento fundou-se em divergência de interpretação de 

cláusula contratual, não havendo que se falar em hipótese a amoldar-se à 

previsão do art. 42, parágrafo único, CDC. O embasamento jurisprudencial 

supra, ainda corrobora o pleito de indenização por danos morais 

formulado pela parte Requerente ante a indevida negativa de cobertura. 

Tese inclusive sedimentada perante o STJ: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE 

SAÚDE. COBERTURA DE TRATAMENTO. RECUSA INJUSTIFICADA. DANO 

MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE 

E DA RAZOABILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "O 

Superior Tribunal de Justiça entende ser abusiva a cláusula contratual que 

exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário, 

porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão 

cobertura, mas não o tipo de terapêutica, indicada por profissional 

habilitado, na busca da cura" (AgInt no AgInt no REsp 1622150/PR, Rel. 

Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 

18/08/2017). 2. Consoante a jurisprudência desta Corte, a recusa indevida 

da operadora é passível de condenação por dano moral, uma vez que 

agrava a situação de aflição e angústia do enfermo, comprometido em sua 

higidez físico-psicológica.[…] (AgInt no AREsp 1113369/RJ, Rel. Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, 

DJe 09/10/2017 - grifo nosso). 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 representar uma compensação pelo mal 

sofrido, mas também reveste-se de um caráter pedagógico no sentido de 

inibir que o ofensor volte a reiterar os fatos danosos. 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$ 6.000,00 (seis mil reais) é razoável de acordo com as 

lesão que se pretende combater, levando-se em consideração os fatos 

narrados na petição inicial, bem como atento as peculiaridades do caso 

concreto e considerando os recentes julgados da e. Turma Recursal do 

TJMT. Ex positis, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE dos pedidos 

formulado na presente ação para CONDENAR a parte Requerida a restituir 

à primeira parte Requerente, ADRIANO DO CARMO GABRIEL, a 

importância de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), devidamente 

corrigido pelo INPC a partir do efetivo desembolso, 07.10.2017 (id nº 

12713047) e juros legais fixados em 1% ao mês a partir da citação; bem 

como a pagar à segunda parte Requerida, THAIS RENATA DAMASO DOS 

REIS UMENO, a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de 

indenização por DANOS MORAIS, acrescida de correção monetária, pelo 

INPC e juros moratórios de 1% ao mês a partir da data da prolação desta 

sentença e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se. [1] LENZA, Pedro. Direito 

Constitucional Esquematizado. 15 ed. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 872.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006191-26.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZA RODRIGUES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA CRISTINA BASTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por LUIZA 

RODRIGUES DO NASCIMENTO em face de KATIA CRISTINA BASTOS. 

Ressai dos autos que a parte Requerente aduz ter sido vítima de 

estelionato; sustentou que acessou um “site” da internet para adquirir 

lingerie com fim de revenda; contudo, após o depósito de R$ 2.600,00 em 

02.05.2017 (id nº 7240767); R$ 2.600,00 em 04.05.2017 (id nº 7240783) 

visando a liberação das mercadorias, teria recebido uma ligação de um 

homem que teria lhe ameaçado e solicitado o depósito de R$ 9.000,00, o 

que foi realizado em 12.05.2017 (id nº 7240762). A parte Requerida juntou 

aos autos atestado médico (id nº 124270920 justificando sua ausência na 

audiência de conciliação (id nº 12684859) e apresentou contestação 

sustentando ausência de danos morais, bem como aduziu que havia 

emprestado seu CPF para, na época, seu namorado, de nome FRANKLYN 

para que este pudesse iniciar um negócio; por fim, aduziu que os valores 

depositados em sua conta seria de sócios desta pessoa e, após sacá-los 

e entregar a ele, nunca mais o viu. É o sucinto relatório, até mesmo porque 

dispensado, nos termos do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. Segundo a 

prova constante nos autos, os depósitos foram realizados na conta 

bancária pertencente à parte Requerida, ainda que esta afirma ter 

emprestado-a à terceira pessoa de nome FRANKLYN. O ônus em provar o 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, incumbe ao 

réu, nos termos do art. 373, II, CPC; todavia, a parte Requerida limitou-se 

ao campo da argumentação; não trazendo aos autos nenhuma prova da 

existência do dito FRANKLYN; contudo, confirma que realizou saques que 

terceiros depositaram em sua conta e os repassou a esta pessoa. Se a 

parte Requerida estava ou não ciente das atividade praticadas pelo Sr. 

FRANKLYN, somente o devido processo penal poderia afirmar; na seara 

cível, não há qualquer evidência de que tenha sido a parte Requerida a 

efetuar as ligações em tom de ameaça; motivo pelo qual não pode ser 

condenada a reparação moral sem prova de que tenha efetivamente dado 

causa ou praticado qualquer ato ilícito. Contudo, isto não significa isentá-la 

da devida reparação material. Segundo ofício juntado aos autos (id nº 

11850035) a instituição financeira Banco Itau S.A informa a existência de 

saldo positivo no importe de R$ 3.215,01 (três mil e duzentos e quinze 

reais e um centavo); bem como corrobora os depósitos efetuados pela 

parte Requerente em 02.05.2017, o qual foi sacado em 03.05.2017; em 

04.05.2017, o qual foi sacado em 05.05.2017 e por fim, em 12.05.2017 e 

que não houve notícia de saque. Desta forma, a parte Requerente 

comprovou a efetivação de três depósitos que somados perfazem a 

quantia de R$ 14.200,00 (catorze mil e duzentos reais); descontando-se o 

saldo bloqueado, caso este esteja disponível resta à parte Requerente um 

saldo credor no importe de R$ 10.984,99. Diante do exposto, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para 

CONDENAR este, a pagar a parte Requerente a importância original total 

de R$ 14.200,00 (catorze mil e duzentos reais), devidamente atualizado 

pelo INPC a partir da data dos efetivos depósitos e incidência de juros 

legais fixados em 1% ao mês a partir da citação e, via de consequência, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Expeça-se 

ofício ao Banco Itau S.A solicitando informações quanto ao saldo 

bloqueado; bem como, se existe algum outro bloqueio oriundo de processo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 549 de 620



judicial de terceiros e, se ainda existente e desembaraçado de qualquer 

ônus, que seja feita a transferência à conta única, vinculando-se a estes 

autos; para que referido valor seja abatido do montante total da 

condenação. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002692-34.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ROZINEIA RUBIA DA SILVA (REQUERENTE)

JONES EVERSON CARDOSO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA (ADVOGADO(A))

CLARO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc Ausente o relatório, com fulcro no disposto no artigo 38 da Lei 

n.º 9.099/95. Fundamento e decido. Ressai dos autos que a parte 

Embargante, CLARO S.A., aduziu OMISSÃO quanto a sentença proferida 

no autos que julgou procedente os pedidos condenando a parte 

Embargante no pagamento de danos morais. Em que pese os argumentos 

da parte Embargantes estes não prosperam e tem o condão de 

rediscussão do mérito. A parte Embargante pugnou pela aplicação do 

Provimento nº 38/2013 que prevê prazo para citação de 30 (trinta) dias; 

bem como, sustentou citação em endereço diverso daquele informado nos 

autos. Porém, impende observar que referidos argumentos referiam-se à 

situações possíveis no âmbito do Sistema PROJUDI; sistema este 

substituído pelo PJe a partir de 2016, ao menos nesta Comarca. Não 

obstante o prazo previsto no art. 6º do Provimento nº 38/2013 da 

Corregedoria de Justiça; tal provimento conflita frontalmente com a Súmula 

nº 19 da Turma Recursal do TJMT, disponibilizada no DJe nº 10113, p. 135, 

em 02.10.2017, in verbis: SÚMULA 19: O prazo mínimo entre a citação e a 

realização da audiência de conciliação, instrução e julgamento é de 48 

(quarenta e oito) horas. (Aprovada em 12/09/2017). Por fim, no que tange 

à divergência de endereços, novamente, tal determinação tinha em mente 

o sistema de funcionamento do PROJUDI, funcionamento diverso do que 

se verifica no atual PJe. Diante do exposto, CONHEÇO dos Embargos de 

Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO mantendo-a da forma que fora 

lançada. Deixo de condenar as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 

da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal arquivem-se o presente feito 

com as baixas de praxe. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011275-88.2014.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA SAVARIS BEE (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

RENAVISAT MONITORAMENTO DE VEICULOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO (ADVOGADO(A))

JOAQUIM FELIPE SPADONI (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de Exceção de Pré-executividade 

movida por VIVO S.A em face de RENAVISAT MONITORAMENTO DE 

VEICULOS LTDA - ME onde aduz em síntese, excesso de penhora. Em 

suas razões sustenta que a liminar deferida foi devidamente cumprida, 

motivo pelo qual seria indevida a incidência das astreintes fixadas; 

subsidiariamente pugna pela redução do valor. Pois bem. Em que pese a 

argumentação da parte Executada, VIVO S.A, a prova produzida nos 

autos vai de encontro à suas pretensões. A decisão que concedeu a 

tutela de urgência (id nº 2393228) foi clara em determinar: a) a 

disponibilização da velocidade de trafego de 30 MB por chip, sendo ao 

todo 50 (cinquenta); b) limitar a cobrança das faturas mensais ao patamar 

de R$ 615,15 (seiscentos e quinze reais, e quinze centavos); c) não 

interromper a prestação dos serviços, nem inscrever o nome da parte 

Requerente em cadastro de inadimplentes. Posteriormente, houve a 

majoração da multa-diária, conforme sentença de id nº 2393297 e que foi 

confirmada pela Turma Recursal no acórdão de id nº 2393358 cujo trânsito 

em julgado se deu no id nº 2393360. Contudo, a limitação de cobrança de 

faturas não foi respeitada, conforme se observa pelas diversas faturas 

juntadas aos autos pela parte Requerente (ids nº 2393262, 2393269, 

2393271, 2393274, 2393278, 2393280, 2393291, 2393293, 2393295, 

2393340 e 2393341). A vasta quantia de faturas juntadas aos autos pela 

parte Requerente, fazem cair por terra a tese defensiva de sua inércia; 

pois, ao contrário do que aduz, a parte Requerente sistematicamente 

trouxe aos autos prova de que a parte Requerida descumpria a 

determinação judicial. Originária do direito francês, a multa coercitiva não 

tem caráter indenizatório nem punitivo, mas sim acessório e coercitivo. É 

entendimento assente nos Tribunais e na doutrina que o juiz poderá, de 

ofício, impor e modificar a periodicidade da multa e o seu valor, caso 

verifique que esta se torna excessiva ou defasada, nos termos do, à 

época vigente, art. 461, §6° do CPC/73, atual art. 537,§1º, NCPC. A multa 

deve ser alta o bastante para coibir o devedor a adimplir a obrigação, 

porém não deve ser excessiva a ponto de causar enriquecimento sem 

causa do credor, até porque o valor das astreintes reverte em seu 

benefício. Para tanto destaca-se o Enunciado 144 do FONAJE: A multa 

cominatória não fica limitada ao valor de 40 salários mínimos, embora deva 

ser razoavelmente fixada pelo Juiz, obedecendo ao valor da obrigação 

principal, mais perdas e danos, atendidas as condições econômicas do 

devedor. Neste sentido, também é o entendimento dos nossos Tribunais, 

senão vejamos: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 

CONTROVÉRSIA. PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. 

CADERNETA DE POUPANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIBIÇÃO DE 

EXTRATOS BANCÁRIOS. ASTREINTES. DESCABIMENTO. COISA 

JULGADA. INOCORRÊNCIA. […]1.2. "A decisão que comina astreintes não 

preclui, não fazendo tampouco coisa julgada." 2. Caso concreto: Exclusão 

das astreintes. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ, REsp 1333988/SP, 

Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014 - grifo nosso). AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. MATÉRIAS DEDUZIDAS EM CONTRAMINUTA 

AFASTADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE E CONDENAÇÃO EM 

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. RESTABELECIMENTO DE 

PLANO DE SAÚDE. INCIDÊNCIA DE ASTREINTE. REDISCUSSÃO DE 

MATÉRIA OBJETO DA SENTENÇA. OFENSA À COISA JULGADA. MULTA 

COMINATÓRIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO APÓS O TRÂNSITO EM 

JULGADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO VALOR. 

MANUTENÇÃO DO QUANTUM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 

[…] 5. No termos do art. 537, § 1º, do CPC/15, a astreinte pode ser revista 

ou alterada até mesmo de ofício pelo julgador, ainda que após o trânsito 

em julgado, sem que isso represente ofensa à coisa julgada. 6. Não há 

que se falar em exclusão ou revisão da multa diária fixada, pois o valor 

fixado atende os parâmetros legais, é proporcional ao bem jurídico em 

discussão e foi razoavelmente limitado, além de não se ter apresentado 

motivo plausível para a recalcitrância no descumprimento da 

pronunciamento judicial que determinou o restabelecimento do plano de 

saúde. 7. Recurso desprovido. (TJMS - AI: 14111936120168120000, 

Relator: JAIRO ROBERTO DE QUADROS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data 

de Publicação: 21/11/2016 - grifo nosso). Entretanto, ressalva-se de que o 

excesso no valor da multa, capaz de ensejar enriquecimento ilícito da 

outra parte, não pode ser uma carta branca para que as partes deixem de 

cumprir decisões judiciais, colocando em descrédito o Poder Judiciário e o 

próprio Estado Democrático de Direito. O Poder Judiciário tem a função de 

socorrer os cidadãos de um Estado quando estes sofrem lesões ou 

ameaças a seus direitos, feitas pelo próprio Estado ou por outros 

cidadãos. As pessoas obrigadas a cumprir uma determinação judicial não 

podem se aproveitar de um princípio de direito para obter lucro com o 

descumprimento e tornar ineficiente a prestação jurisdicional (que também 

é princípio de direito e direito público subjetivo do jurisdicionado). Na 

colisão entre o princípio da proibição do enriquecimento ilícito e os 

princípios da inafastabilidade da jurisdição, da razoável duração do 

processo e da eficácia imediata dos direitos fundamentais, estes últimos 

devem prevalecer em maior grau, de uma forma que a multa tenha um 

valor que consiga garantir uma prestação jurisdicional eficiente e coibir 
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uma futura descrença do Poder Judiciário, mesmo que para tanto haja um 

pequeno enriquecimento da outra parte. Em um Estado Democrático de 

Direito, deve sempre prevalecer o interesse público, que no caso é a 

prestação jurisdicional eficiente. A função social do Direito é garantir a 

pacificação social, sendo que esta somente será atingida se as normas 

processuais forem capazes de instrumentalizar os direitos materiais com 

eficiência jurídica e social (eficiência de fato). Os eventuais prejuízos 

morais e materiais que a parte Exequente sofreu foram ressarcidos 

pecuniariamente com a verba indenizatória, a multa cominatória não tem a 

finalidade de ressarcimento, devendo ser reduzida quando demonstrado 

que está ultrapassando sua real finalidade coercitiva, ou ainda, que caso 

executada estará ensejando enriquecimento ilícito. O valor da multa 

pecuniária deverá ser elevado o bastante para que o apenado 

pecuniariamente prefira cumprir a ordem judicial a desrespeitá-la sem, 

entretanto, revestir exorbitância, a ponto de caracterizar o enriquecimento 

sem causa da parte a que se destina. Portanto, tenho que o valor de R$ 

164.452,90 (cento e sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta dois 

reais e noventa centavos) em relação ao valor da condenação e do objeto 

da lide, é desproporcional. E, com base na expressa disposição legal, no 

que dispõe a jurisprudência pátria, e ainda, de acordo com os 

fundamentos já salientados, REDUZO o VALOR das ASTREINTES para o 

patamar razoável de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), vez que mostra-se de 

acordo com a ofensa que se pretendia evitar, bem como, o valor da 

presente demanda e, ainda, considerando o atraso reiterado para o 

cumprimento da liminar deferida, eis que reiterada a conduta de inserir 

indevidamente o nome da parte Exequente em rol de inadimplentes por 

débito discutidos na fase de conhecimento, e fulcrado no art. 537, §1º, 

NCPC. Diante do expostos, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a 

EXCEÇÃO de PRÉ-EXECUTIVIDADE para REDUZIR o valor exequendo das 

astreintes ao patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e RECONHECER o 

EXCESSO de EXECUÇÃO. Intime-se a parte Exequente para que dê 

prosseguimento ao feito requerendo o que entender de direito. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8013043-78.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FELIX COMERCIO DE PRODUTOS OTICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

GABRIELA SEVIGNANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIA DAIANA SCHWAAB (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte Exequente 

noticiou nos autos o adimplemento integral do débito. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003489-44.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISSON SOUZA GARCIA (EXEQUENTE)

JEFFERSON MOREIRA DE LIMA (ADVOGADO(A))

SOUZA GARCIA & QUEIROZ DE SOUZA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GABRIELLY AUTOVICZ ZATTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL na qual a parte Exequente 

noticiou nos autos o adimplemento integral do débito. Diante do exposto, 

ante a notícia de adimplemento do débito, DECLARO EXTINTO O FEITO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, c.c. 

art. 924, II do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em virtude 

do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo legal 

arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012102-31.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

ELISEU BERNARDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SE7E COMUNICAÇÃO VISUAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Trata-se de demanda ajuizada por ELISEU 

BERNARDO DA SILVA em face de SE7E COMUNICAÇÃO VISUAL na qual 

a parte Requerente pleiteia a restituição da importância de R$ 1.500,00 (um 

mil e quinhentos reais) correspondente ao pagamento da entrada de uma 

compra de 2000 (dois mil) chaveiros e que não foram entregues. 

Inicialmente, DECRETO A REVELIA da parte Requerida, nos termos do art. 

20 da Lei 9.099/95 uma vez que a parte Requerida devidamente citada (id 

nº 11346185) não compareceu à audiência de conciliação (id nº 

11125955). A parte Requerente comprovou satisfatoriamente a existência 

de seu crédito, somando-se à presunção de veracidade em decorrência 

da revelia, através dos documentos juntados aos autos. Ex positis, JULGO 

PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para CONDENAR a 

parte Requerida, a pagar a parte Requerente a importância original total de 

R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), devidamente atualizado pelo INPC 

e com a incidência de juros legais fixados em 1% ao mês ambos a partir 

do vencimento, 21.05.2015 e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Deixo de condenar as partes ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios em virtude do exposto 

no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002410-59.2018.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO MENON DE FREITAS (ADVOGADO(A))

PODIO PRESTACAO DE SERVICOS LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LOJA DE TELEFONIA VIVO SINOP (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

comporta o julgamento imediato do mérito, nos termos do inciso I do artigo 

355 do CPC, não havendo, a necessidade de dilação probatória. Trata-se 

de AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL, CUMULADA COM PEDIDO DE 

TUTELA PROVISORIA DE URGENCIA, CUMULADA COM DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE 

INDEBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS proposta por PODIO 

PRESTACAO DE SERVICOS LTDA em face de LOJA DE TELEFONIA VIVO 

SINOP. A parte Requerente aduziu em sua petição inicial que houve o 

aumento abusivo na renovação do contrato de prestação de serviços; 

bem como cobrança excessiva. Por seu turno, a parte Requerida suscitou 

preliminar de ilegitimidade ativa e no mérito pela improcedência da 

demanda. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos 

do art. 38, da lei 9.099/95. Decido. A PRELIMINAR suscitada deve ser 

acolhida, vez que a parte Requerente não demonstrou preencher as 

condições legais que a habilitem a demandar no polo ativo perante o 

Juizado Especial Cível Estadual. No presente caso, pela consulta do CNPJ 

da parte Requerente não verifica-se que esta possua qualquer 

enquadramento como ME ou EPP, como afirma possuir em sede de 

impugnação à contestação. Por tratar-se de fato constitutivo, a prova do 

regular enquadramento tributário, impunha à parte Requerente, que 

limitou-se a arguir referida tese. Neste sentido: RECURSO INOMINADO. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA ACIMA DO 

CONTRATADO. PLANO PÓS-PAGO. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE ME OU EPP. PRELIMINAR DE 

CARÊNCIA DE AÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. ENUNCIADO 
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N.º 135 DO FONAJE. ART. 8.º, INCISO II DA LEI N.º 9.099/95. PROCESSO 

EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. SENTENÇA REFORMADA. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A rigor, o documento que comprova 

a qualidade de microempresa ou empresa de pequeno porte consiste em 

certidão expedida pela Junta Comercial que demonstre tal condição, nos 

termos do art. 1.º e 8.º da Instrução Normativa 103 de 30.04.2007 do 

DNRM. 2. No caso dos autos, a Recorrida trouxe apenas um requerimento 

de empresário emitido em 24/04/2013, sem qualquer referência acerca do 

enquadramento tributário da empresa, senão a simples sigla “ME” em sua 

razão social. 3. Não suficiente, a empresa Recorrida, não refutou a 

preliminar de carência de ação suscitada pela empresa Recorrente, 

restando evidente a sua ilegitimidade para figurar no polo ativo no âmbito 

do JEC. 4. Preliminar de carência de ação por ilegitimidade ativa acolhida, 

ante a ausência de comprovação do enquadramento da empresa 

Recorrida como microempresa. 5. Sentença reformada. 6. Recurso 

conhecido e provido. (TJMT, Procedimento do Juizado Especial Cível 

129009220158110006/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

28/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017 - grifo nosso). Diante do 

exposto, ACOLHO a PRELIMINAR suscitada para JULGAR EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso VI, do 

Código de Processo Civil c.c. art. 8º, §1º, I da Lei nº 9.099/95. REVOGO a 

tutela de urgência concedida no id nº 12672965. Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003887-54.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

BRUNO FRANCISCO FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA SIEBRE DE OLIVEIRA BUENO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Exequente foi devidamente 

intimada a dar prosseguimento do feito, contudo deixou transcorrer “in 

albis” seu prazo. Desta forma, considerando a inércia da parte Requerente 

em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser 

extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III, 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. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011068-21.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

JAQUELINE SALETE PEDROSKI (ADVOGADO(A))

VIEIRA & W. VIEIRA LTDA. - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BOUVIER & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Exequente foi devidamente 

intimada a dar prosseguimento do feito, contudo deixou transcorrer “in 

albis” seu prazo. Desta forma, considerando a inércia da parte Requerente 

em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser 

extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III, 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. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1009471-05.2017.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

PRISCILA BORGER COUTO - ME (REQUERENTE)

TALITA DE BARROS MARQUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUIA BRASIL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Ressai dos autos que a parte Requerente 

não compareceu à audiência de conciliação, apesar de devidamente 

intimada. Estabelece o art. 51, I da Lei nº 9.099/95: Art. 51. Extingue-se o 

processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de 

comparecer a qualquer das audiências do processo; Ex positis, EXTINGO 

SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei 

nº 9.099/95. Deixo de condenar as partes ao pagamento de honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95; 

todavia, CONDENO a parte Requerente em arcar com as custas 

processuais, em observância ao Enunciado 28 do FONAJE. REVOGO 

eventual Tutela de Urgência concedida no presente feito. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011785-33.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

A.A COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME (EXEQUENTE)

XENIA MICHELE ARTMANN (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDENILSON DE PAULA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. A parte Exequente foi devidamente 

intimada a dar prosseguimento do feito, contudo deixou transcorrer “in 

albis” seu prazo. Desta forma, considerando a inércia da parte Requerente 

em promover as diligências que lhe cabiam deve a presente demanda ser 

extinta. Ex positis, EXTINGO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, III, 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. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

proceda-se com as anotações de praxe e ARQUIVE-SE com as baixas 

necessárias.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010976-77.2015.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARQUES CHAGAS (ADVOGADO(A))

CAMILA SILVA ROSA (ADVOGADO(A))

VITORIA PERFILADOS DE ACO LTDA "Em Recuperação Judicial" 

(EXEQUENTE)

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS (ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. SILVA OLIVEIRA - METALURGICA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ausente o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento. Decido. Consoante consta nos autos que a parte 

Requerente postulou pela desistência da presente demanda. Não havendo 

portanto qualquer indício de litigância de má-fé ou lide temerária. Ex positis, 

DECLARO EXTINTO O FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012783-98.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BONITA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

DIANA APARECIDA CENEDESE (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REGIANE SANTOS GONCALVES DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012275-55.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO LUIZ KAISER (ADVOGADO(A))

CIMATEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E ELETRICA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos, etc. Ressai dos autos que as partes resolvem por fim a presente 

demanda, requerendo, para tanto, a homologação do acordo. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Da análise atenta dos autos verifico que referido acordo 

fora pactuado em termos contra os quais não transponho óbice. Face o 

acordo imbricado nos autos, não há razão para prosseguimento de 

qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade das partes em por 

fim ao litígio. “Ex positis”, HOMOLOGO por sentença o acordo realizado 

pelas partes para que produza os seus efeitos jurídicos e legais, e com 

arrimo no que dispõe o art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o processo com julgamento de mérito. Sem custas ou 

despesas processuais (art. 55, da Lei 9.099/95). Deixo de condenar as 

partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios 

em virtude do exposto no artigo 55 da Lei n.º 9.099/95. Decorrido o prazo 

legal arquivem-se o presente feito com as baixas de praxe. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000116-05.2016.8.11.0015

Parte(s) Polo Ativo:

EDNALDO COLLI (ADVOGADO(A))

EDNALDO COLLI (EXEQUENTE)

ANDREIA DE FREITAS COLLI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Maiara Camila Schmeing (EXECUTADO)

CESAMAR DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

Deivid Luiz de Oliveira (EXECUTADO)

Magistrado(s):

TIAGO SOUZA NOGUEIRA DE ABREU

 

Vistos etc. Tratam-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO opostos por MAIARA 

CAMILA SCHMEING e CESAMAR DOS SANTOS SILVA e DEIVID LUIZ DE 

OLIVEIRA em face de EDNALDO COLLI. A presente demanda versa sobre 

a cobrança de despesas, após a desocupação do imóvel, oriundo de 

contrato de locação pactuado entre as partes. Em sede de Embargos as 

partes Embargantes/Executadas sustentaram PRELIMINAR de INÉPCIA da 

INICIAL ante ausência de planilha demonstrando o débito e inadequação da 

via eleita e no mérito aduzem pagamento do débito. A parte 

Embargada/Exequente sustentou em sua Impugnação juntada da planilha 

de débitos, incidência de honorários advocatícios e reconhecimento 

parcial do pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do art. 38, da lei 

9.099/95. Decido. Em que pese os argumentos apresentados pela parte 

Exequente os presentes Embargos não comportam acolhimento, por 

ausência da segurança do Juízo através da penhora ou caução através 

de depósito judicial, por tratar-se de condição legalmente estipulada pelo 

art. 53, §1º da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 117 do FONAJE. Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 1º Efetuada a penhora, o 

devedor será intimado a comparecer à audiência de conciliação, quando 

poderá oferecer embargos (art. 52, IX), por escrito ou verbalmente. 

ENUNCIADO 117 – É obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para 

apresentação de embargos à execução de título judicial ou extrajudicial 

perante o Juizado Especial (XXI Encontro – Vitória/ES). Ainda que este não 

fosse o caso, as PRELIMINARES não comportariam acolhimentos, posto 

que, a primeira trava-se de vício sanável a qualquer tempo, tal como 

ocorreu; e cobrança da segunda derivava do dispositivo contratual. Por 

fim, no mérito, nos termos do art. 373, II, CPC, a prova do pagamento 

incube à quem alega. Todavia, considerando que em sede de impugnação 

aos Embargos à Execução (id nº 12470912) reconheceu a existência de 

pagamento parcial, a presente deverá prosseguir pelo valor atualizado do 

débito juntado aos autos, qual seja, R$ 963,65 (novecentos e sessenta e 

três reais e sessenta e cinco centavos). Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os EMBARGOS à EXECUÇÃO, determinando o regular 

prosseguimento da presente execução, em seus ulteriores termos 

expropriatórios. INTIME-SE a parte Embargada/Exequente para 

manifestar-se dando prosseguimento ao feito. Com fulcro no art. 55, 

parágrafo único, II da Lei nº 9.099/95 CONDENO a parte Embargante no 

pagamento de custas processuais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 291208 Nr: 3056-23.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA INES JOÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÚCIA DE SOUZA - 

OAB:20024/O

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para 

CONDENAR a acusada MARIA INES JOÃO, vulgo “Catia”, brasileira, 

solteira, comerciante, natural de Capitão Leão das Martes/PR, nascida aos 

05/07/1978, portadora do RG nº 2626716-0 e CPF nº 702.167.001-08, filha 

de Rita Toratte João e Antônio João, residente na rua Projetada 12, quadra 

38, lote 12, bairro Vila América, nesta cidade de Sinop/MT, nas penas do 

artigo 333 do Código Penal.Passo a dosimetria da pena.No tocante à 

culpabilidade, inerente ao tipo penal. A réu não registra antecedentes 

criminais. Não há elementos nos autos para perquirir a conduta social e a 

personalidade da acusada. As circunstâncias, consequências e motivos 

do crime são inerentes ao tipo penal. Diante de tais considerações quanto 

às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 

em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase 

da dosagem não verifico nenhuma atenuante ou agravante, razão pela 

qual mantenho a pena acima encontrada. Finalmente, na terceira etapa da 

dosimetria da pena, a mingua de causa de aumento ou diminuição, torno a 

pena definitiva no patamar de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa, a razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente à 

época dos fatos.O regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, 

em conformidade com o art. 33, § 2º, “c”, do Código Penal.Contudo, 

analisando o artigo 44 do Código Penal, verifico que a acusada preenche 

todos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, uma vez que é primária, a pena aplicada é inferior a 4 

(quatro) anos, não houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias 

judiciais do artigo 59 do Código Penal lhe são favoráveis, sendo 

recomendável a substituição em razão das penas restritivas de direitos 

serem adequadas para promover a recuperação da condenada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 157309 Nr: 4430-84.2011.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 553 de 620



Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FJADO, MFDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - SINOP - 

OAB:, DEIZIANE PADILHA DA SILVA - OAB:14.834/O - MT, FRANCIELE 

MARIA PERANDRÉ PERIN - OAB:22.836-MT, JOSÉ CARLOS MOURA - 

OAB:MT - 16.233/O

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia, para CONDENAR 

o acusado MAICO FERNANDES DE JESUS, brasileiro, convivente, taxista, 

inscrito no CPF nº 009.641.171-69, portador do RG n° 16223195 SSP MT, 

natural de Eldorado/MS, filho de Sidine Soares de Jesus e de Vanilda 

Aparecida Ataíde, residente e domiciliado na rua Etelvina, quadra 05, lote 

27, Jardim Veneza, nesta cidade de Sinop/MT, nas penas do artigo 180, 

caput, do Código Penal.Passo a dosimetria da penaNo tocante à 

culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu não registra 

antecedentes criminais. Acerca da conduta social e personalidade, não há 

elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos motivos, 

circunstâncias e consequências do crime são inerentes ao tipo penal. O 

comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou no intento 

criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais 

do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 01 (um) ano de 

reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo, vigente à época dos fatos.Na segunda fase da dosagem, não 

verifico a presença de atenuante ou agravante, razão pela qual mantenho 

a pena no patamar acima encontrado.Na terceira fase da dosagem, a 

mingua de causas de aumento ou diminuição, mantenho a pena no patamar 

de 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa à razão de 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo, vigente à época dos fatos.Nos termos do que 

dispõe o artigo 33, § 2º, “c”, do Código Penal, fixo o regime aberto para 

início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Analisando o artigo 

44 do Código Penal, verifico que o acusado preenche todos os requisitos 

para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, 

uma vez que é primário, a pena aplicada é inferior a 4 (quatro) anos, não 

houve violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais do artigo 59 

do Código Penal lhe são favoráveis, sendo recomendável a substituição 

em razão das penas restritivas de direitos serem adequadas para 

promover a recuperação do condenado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 333480 Nr: 11737-45.2018.811.0015

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JEAN MAYK DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:21.747-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n° 333480

SENTENÇA

Vistos,

Trata-se de pedido de restituição de coisa apreendida, formulado por 

JEAN MAYCK DOS SANTOS, por meio de advogado constituído, tendo por 

objeto a motocicleta marca/modelo Honda/NXR 150 Bros ESD, cor 

vermelha, ano 2011, placa OAR 3816/MT, Chassi 9C2KDO540CR507154, 

Renavam 00379201054.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo deferimento do 

pedido.

É o breve relato.

Fundamento e Decido.

A questão não necessita maiores delongas.

 Inicialmente, o requerente comprovou a Em relação a propriedade do 

objeto pela cópia de documento de fl. 06.

Assim, verifico que não existe dúvida quanto ao direito do reclamante no 

tocante a propriedade do bem.

Outrossim, por ora, não ressai dos autos que o veículo é proveniente de 

crime ou vislumbra-se interesse ao processo, razão pela qual deve ser 

restituído.

Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC c.c art. 120 e 

parágrafos do Código de Processo Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido 

para determinar a imediata restituição do veículo descrito à fl. 06, 

apreendido na ação penal em apenso (cód. 333088) ao requerente, 

lavrando-se o competente termo de restituição.

Consigno, ainda, que com fundamento no artigo 328, § 14º, da lei n° 

13.160/2015, as despesas de estadia e de guincho não poderão ser 

cobradas do proprietário do veículo, mas sim da respectiva pessoa jurídica 

de direito público, por meio das vias cabíveis.

Cientifique-se o Ministério Público e o advogado constituído.

Intime-se o requerente.

Após, transladem-se as cópias necessárias e arquivem-se o feito, com as 

cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 333088 Nr: 11488-94.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN MAYK DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISMAEL DOS SANTOS - 

OAB:Nº 21.747/O

 Tendo em vista que não houve arguição de preliminares pelo acusado, 

nem existe hipótese de absolvição sumária, designo audiência de 

instrução e julgamento a realizar-se no dia 12/11/2018, às 15h00min., 

ocasião em que serão inquiridas as testemunhas comumente arroladas 

pelas partes, bem como realizado o interrogatório do réu. Assim, 

considerando que não foram trazidos aos autos quaisquer elementos 

novos capazes de demonstrar o desaparecimento dos requisitos 

ensejadores da prisão, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado 

JEAN MAYCK DOS SANTOS. Expeça-se o necessário para a realização 

da audiência designada nesta oportunidade. Notifique-se o Ministério 

Público e a Defesa. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 296327 Nr: 6157-68.2017.811.0015

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): RODRIGO PEREIRA DA SILVA, Cpf: 

06319443111, Rg: 27818039, Filiação: Sueli Pereira da Silva e de Clovis 

Rosa Filho da Fonseca, data de nascimento: 16/02/1995, brasileiro(a), 

natural de Sinop-MT, solteiro(a), serv. gerais, autonomo. atualmente em 

local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Réu Rodrigo Pereira da Silva para ciência da 

decisão de fls. 72.

Despacho/Decisão: Código n° 296327Vistos,Ante a não localização do 

Acusado RODRIGO PEREIRA DA SILVA, intime-o por meio de edital, nos 

moldes da legislação processual penal vigente, para que se manifeste 

acerca da restituição da motocicleta apreendida à fl. 18, mediante 

comprovação da propriedade do bem.Após, concluso para 

deliberação.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDERSON CARLOS 

ALVES BOTIN, digitei.

Sinop, 28 de setembro de 2018

Sonia Aparecida Travaglia Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rosângela Zacarkim dos Santos

 Cod. Proc.: 309068 Nr: 14059-72.2017.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO, HELLEN HELLAN BRANDONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIA ROSA DOS SANTOS BUENO, ADRIANO 

DOS SANTOS, JOSE GRACILIANO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB: 17.735-MT, Erick Rafael da Silva Leite - 

OAB:24538/0

 [...]Registre-se no ofício que, havendo impossibilidade de fornecer tais 

imagens, deverá ser justificado a este juízo, no prazo de 05 (cinco) dias.A 

respeito do pedido de expedição de ofício ao Hospital Regional de Sinop 

com a finalidade de esclarecer a respeito de quem foram todos os 

profissionais que atenderam a vítima Jandirlei, entendo que o pleito deve 

ser rejeitado, uma vez que às fls. 817/1136 encontra-se acostados aos 

autos o prontuário médico completo da referida vítima, podendo dali serem 

extraídas quaisquer informações necessárias para o patrocínio da defesa 

da acusada. De igual sorte, tenho que o pedido de realização de perícia 

técnica para atestar a morte da vítima Jandirlei deve ser indeferido, uma 

vez que seu atestado de óbito é bastante claro nos motivos que 

ensejaram a sua morte. Além disso, qualquer dúvida poderá ser 

questionada quando da oitiva do subscritor do referido atestado, que será 

inquirido como testemunha do juízo.No que tange ao pedido de realização 

de nova oitiva da testemunha Sebastião, sob o fundamento de que a 

audiência para colher seu depoimento ocorreu na mesma data da 

audiência designada nestes autos, o que impossibilitou o causídico de 

acompanhar o ato, tenho queo pleito não deve prosperar[...]

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 222677 Nr: 1258-95.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA DANIEL JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELI - OAB:MT/4.284

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELI, para devolução dos autos nº 

1258-95.2015.811.0015, Protocolo 222677, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 169990 Nr: 5021-12.2012.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CASSIA APARECIDA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO LUIZ KAISER - 

OAB:16254/MT

 EDITAL

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): CASSIA APARECIDA RODRIGUES, CNPJ: 

79935540120, Inscrição Estadual: 1.057.447-6. atualmente em local incerto 

e não sabido

Finalidade: INTIMAR o sentenciado a comparecer na Secretaria da 

Segunda Vara Criminal da Comarca de Sinop - MT, a fim de informar dados 

bancários (cartão magnético + CPF), para posterior restituição do 

numerário apreendido nestes autos.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ABNER HUGO 

APARECIDA LOPES, digitei.

Sinop, 09 de agosto de 2018

Ana Lucia Castilho Lopes Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

4ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 319170 Nr: 2463-57.2018.811.0015

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALISON APARECIDO HOFFMANN GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO, nesta data, que INTIMO o advogado KLEBER GIOVELLI - 

OAB/MT 177888, da audiência e do despacho a seguir: "Sem prejuízo 

disso, cuidando-se de carta precatória distribuída em 21.02.2018 (f. 02), 

desde já designo a inquirição das testemunhas policiais militares para 

09.10.2018 (terça-feira), às 15:45 horas."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 326174 Nr: 7152-47.2018.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO VINICIUS LOPES DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alex Alves de Sá - 

OAB:OAB/MT 24654/O, PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES - 

OAB:23126/MT, RENATO MENDONÇA NAZARÉ - OAB:OAB/SP 354.926

 CERTIFICO que, juntado o relatório circunstanciado da medida cautelar de 

busca e apreensão criminal Cód. 322125, em observância ao artigo 403, § 

3º, do CPP, INTOMO os advogados do réu para, em 05 (cinco) dias, 

apresentar memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 332111 Nr: 10855-83.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDEMIR JOSE DOS 

SANTOS - OAB:MT- 17597

 Comunique-se à penitenciária local acerca deste PEP.

Elaborem-se os cálculos de pena do condenado.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e ao advogado Valdemir 

José dos Santos OAB17597/O para, querendo, manifestarem-se, no prazo 

sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e Intimem-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Mario Augusto Machado

 Cod. Proc.: 332113 Nr: 10857-53.2018.811.0015

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ORTIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ALVES DE OLIVEIRA - 

OAB:MT - 8083/O

 Comunique-se à penitenciária local acerca deste PEP.

Elaborem-se os cálculos de pena do condenado.

Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e ao advogado Fabio 

Alves de Oliveira OAB MT-8083/O para, querendo, manifestarem-se, no 

prazo sucessivo de 05 (cinco) dias.

Cumpra-se e Intimem-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 213143 Nr: 13545-27.2014.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO GABRIEL BROIANO BASSETO, 

ALLYSON JUNIOR RODRIGUES, ALIFERSON MOREIRA BLANK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIA INOCENTE S. 

BONDESPACHO - OAB:MT-16.512, DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:, 

DENOVAN ISIDORO DE LIMA - OAB:MT/3.099

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS
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Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO GABRIEL BROIANO BASSETO, 

Cpf: 04858560180, Rg: 23345296, Filiação: Luzineide Broiano Basseto e 

João Basseto, data de nascimento: 26/10/1993, brasileiro(a), natural de 

Sinop-MT, convivente, mecânico, Telefone 9630-4839. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 495,98 (Quatrocentos e noventa e cinco reais e 

noventa e oito centavos), no prazo de 05 dias (devendo ser atualizado o 

valor), contados da expiração do prazo do deste edital, sob pena de 

emisão de certidão de dívida e anotações à margem da 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, Mari Teresinha 

Nogueira, digitei.

Sinop, 28 de setembro de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 250486 Nr: 18556-03.2015.811.0015

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NAYARA SILVA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÁVIO RICARDO CANTADORI 

COPETTI(DEFENSOR PÚBLICO DO MT) - OAB:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NAYARA SILVA FERREIRA, Cpf: 

05453264195, Rg: 2606934-2, Filiação: Dejandilia Gomes da Silva e Joel 

Marcondeli Ferreira, data de nascimento: 21/12/1996, brasileiro(a), natural 

de Sete Quedas-MS, solteiro(a), vendedora, Telefone 9698-2101. 

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: Denunciada como incursa no art. 33 c/c art. 40, III, e IV 

da Lei 11.343/2006.

Despacho: Vistos em correição.Reporto-me à decisão proferida em 

15.7.2016 (f. 54), que determinou a notificação da acusada para oferecer 

defesa prévia, o que foi cumprido em 10.8.2016 (f. 57), aportando aos 

autos a defesa subscrita por defensor público em 24.8.2016 (f. 61).A 

denúncia foi recebida em 12.9.2016 (fls. 62/63), porém, a ré não foi 

localizada para citação (f. 72), razão pela qual foi decretada a sua revelia 

na audiência de instrução realizada em 26.10.2017 (fls. 75/76).Pois bem. 

Com a devida vênia de entendimento diverso, não localizada a ré para 

citação, cabe observar o disposto nos artigos 361 e 366 do CPP, não 

havendo que se falar em decretação de revelia, sobretudo em atenção e 

obediência ao princípio do contraditório e ampla defesa 

constitucionalmente assegurados (CRFB/88, art. 5º, LV).Diante disso, 

derrogo a decisão proferida em 26.10.2017 (fls. 75/76), no tocante à 

decretação de revelia da ré e determino a sua citação por edital, com 

prazo de 15 (quinze) dias, mercê do artigo 361 do CPP, observando os 

requisitos do artigo 365 do mesmo diploma legal e 1.376, §§ 2º e 3º, da 

CNGCGJ/MT.Certifique-se o cumprimento integral da decisão proferida em 

12.9.2016 (fls. 62/63).Cumpra-se e intimem-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, LUANNA ANDRESSA 

SILVA, digitei.

Sinop, 27 de setembro de 2018

Mari Teresinha Nogueira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

Vara Especializada da Infância e Juventude

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 293677 Nr: 4529-44.2017.811.0015

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VTF, AT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDS-M

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADALBERTO ORTEGA FERREIRA 

- OAB:18935/MT, TATIANE DA SILVA SAMPAIO MENEGALI - 

OAB:22091/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico nesta data, em cumprimento à decisão de f. 88, que o Estado do 

Mato Grosso foi devidamente citado (f. 40), contudo, não apresentou 

contestação no prazo legal. Certifico ainda que o Município de Sinop, 

citado, apresentou a contestação de fls. 44/61, tempestivamente. Certifico 

por fim, que INTIMO o(a) advogado(a) do(a) autor(a) para que no prazo de 

15 (quinze) dias, caso queira, apresente impugnação à contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jacob Sauer

 Cod. Proc.: 186456 Nr: 7639-90.2013.811.0015

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RETNL-M(BS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NILTON CÉSAR PADOVAN 

(PROMOTOR DE JUSTIÇA) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE DIAS VILLA - 

OAB:14589/MT

 PROCESSO N. 7639-90.2013.811.0015 (186456) - O

I - Considerando o decurso “in albis” do prazo para a parte devedora 

voluntariamente quitar o débito, bem como que o art. 835 do NCPC 

estabelece em primeiro lugar, na escala de preferências para penhora, o 

“dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição 

financeira”, defiro o pedido de penhora “on-line” postulado (fl. 43), no 

montante de R$9.680,00 (nove mil e seiscentos e oitenta reais), conforme 

cálculo de atualização juntado pela parte credora à fl. 44.

II - A penhora será processada em conformidade com o art. 854 do NCPC, 

assim como com o procedimento detalhado na Seção 19 do Capítulo 2 da 

CNGC, atentando-se especialmente que havendo bloqueio de valores, o 

feito passará a tramitar na triagem “urgentes”, oportunizando-se 

manifestação à parte devedora, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

intimação desta decisão, conforme estabelecido no art. 854, §3º, do NCPC.

III – Decorrido o prazo assinalado no item “II”, com manifestação da parte 

executada, retornem conclusos os autos, caso contrário, converter-se-á 

a indisponibilidade dos valores em penhora, a teor do disposto no art. 854, 

§ 5º, do NCPC, devendo a Secretaria expedir ofício ao Departamento de 

Depósitos Judiciais para vinculação do valor depositado a este processo, 

iniciando o decurso do prazo de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 525) para a 

parte executada, querendo, apresentar impugnação. Consigno que o 

prazo para impugnação inicia-se automaticamente após o decurso do 

prazo estabelecido no item “II”, independente de nova intimação.

IV – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, 

parte final.

V - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se 

a ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, determino a 

inserção de constrição nos veículos de via terrestre cadastrados em 

nome da parte devedora, a ser realizada via Sistema RENAJUD. Exitosa a 

constrição, o extrato do sistema RENAJUD valerá como termo de penhora 

(NCPC, art. 845, §1º), devendo ser providenciada a expedição de 

mandado de busca e apreensão do bem, a ser depositado em mãos do (a) 

exequente (NCPC, art. 840, §1º). O mandado deverá ser cumprido no 

endereço constante no sistema RENAJUD, intimando-se o (a) executado 

(a) da penhora na ocasião, na forma do art. 841 do NCPC. Em até 05 

(cinco) dias de sua intimação, o (a) exequente poderá manifestar intenção 

de que o bem fique depositado em poder do (a) executado (a), na forma 
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do art. 840, §2º, do NCPC. No mesmo prazo acima assinalado, deverá o 

(a) exequente apresentar atualização do cálculo do montante devido, bem 

como a avaliação do veículo, na forma do art. 871, IV, do NCPC.

VI – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, a parte exequente deverá se manifestar sobre os 

rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da intimação 

desta decisão, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º).

 Sinop/MT, 15 de agosto de 2018.

JACOB SAUER,

Juiz de Direito.

Comarca de Várzea Grande

Varas Especializadas de Família e Sucessões

1ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1008181-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ROSARIO ALVES DA CUNHA (ADVOGADO(A))

CAMILA PALUDO LEITE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, tendo em vista 

as respostas dos ofícios, intimo a parte autora a se manifestar do prazo 

legal. VÁRZEA GRANDE, 28 de setembro de 2018. ANA PAULA PIRES DE 

CAMARGO MACHADO Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª 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: 1007780-58.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

NAYANA KAREN DA SILVA SEBA (ADVOGADO(A))

TEREZINHA VISCONI DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MANOEL DA SILVA (INVENTARIADO)

 

VISTOS. Da análise dos autos, verifico que as partes apresentaram o 

plano de partilha amigável, no qual a meeira TEREZINHA VISCONI DA 

SILVA e a herdeira IRACY DA SILVA GONÇALVES renunciaram, 

respectivamente, meação e cota-parte em favor do herdeiro ANTONIO 

MANOEL DA SILVA. Todavia, há irregularidades formais que merecem 

correção. Vejamos. No tocante a renúncia pretendida pela herdeira 

IRACY, embora revestida de legalidade, não está regularizada na forma do 

art. 1.806, do CC. No que se refere à intitulada renúncia pretendida pela 

meeira TEREZINHA em favor do filho ANTONIO, cumpre observar que tal 

renúncia ao recebimento da meação importa em transmissão aos 

herdeiros, ou seja, a renúncia à meação, nesta hipótese, tem natureza de 

doação, incidindo o ITCD. Frisa-se, que a meação decorre do regime de 

bens em que se realizou o casamento. Meação não se confunde com 

herança. Assim, não há como afastar o instituto da renúncia à herança do 

instituto da doação. Quando se fala da renúncia in favorem, dúvida alguma 

resta acerca da proximidade entre os dois institutos, não se contestando a 

incidência do ITCMD. Pois bem, concluindo pela possibilidade renúncia à 

meação, seja por escritura pública, seja por termo nos autos do inventário, 

deve incidir a mesma disciplina tributária da renúncia à herança. Por esta 

razão, em se tratando de renúncia à meação, translativa ou in favorem, 

ocorre a incidência do imposto. Por estas razões, Verifico que a petição 

inicial não preenche os requisitos exigidos no artigos 319 e 320 do CPC. 

Dessa forma, faculto à parte autora a emenda da inicial, sanando as 

irregularidades, devendo: I- a meeira regularizar sua pretensão, por meio 

de escritura pública, ou termos nos autos (na Escrivania do juízo) 

procedendo com a doação em favor do filho Antônio, conforme esboço de 

partilha; II- a herdeira IRACY regularizar sua renúncia à herança por meio 

de escritura pública, ou termos nos autos, na forma do art. 1.806, do CC. 

Intime-se para cumprimento no prazo de 15 (quinze) dias, em 

conformidade com o artigo 321 do CPC, sob pena de indeferimento. Às 

providências.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005432-67.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GLORIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Ricardo Batista Blasi (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (INTERESSADO)

BANCO BRADESCO SA (INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE Certidão Certifico que, nesta data junto 

a estes autos a resposta de ofício do Banco Bradesco. Na mesma 

oportunidade intimo a parte autora a se manifestar no prazo legal. 

VÁRZEA GRANDE, 28 de setembro de 2018. ANA PAULA PIRES DE 

CAMARGO MACHADO Analista(a) Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. 

FAMÍLIA E SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, CENTRO-SUL - TEL: 

(65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 78125-700 TELEFONE: (65) 

36888400

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 287710 Nr: 7079-27.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVDSC, GCDSB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AADSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UNIVAG- NÚCLEO DE PRÁTICA 

JURÍDICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VANESSA ANGHEBEN GUIRRO 

- OAB:12480

 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.Cientifique-se o 

Ministério Público.Expeça-se alvará de soltura, se preso, e se não o 

estiver por outro motivo.Findo o prazo de suspensão requerido, intime-se 

o(a) patrono(a) da exequente para manifestar se o executado cumpriu 

integralmente o acordo.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 215272 Nr: 10583-80.2008.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HDSC, AMDDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAHDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIVANEIDE DOS SANTOS BERTO 

DE BRITO - OAB:9614, RICARDO PEDROLLO DE ASSIS - OAB:7685/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fulcro na disposição do art. 485, inciso II e III, do 

Código de Processo Civil, JULGO extinto o presente inventário, sem 

resolução do mérito.Sem custas e despesas processuais, face gratuidade 

de justiça que ora defiro.Desde já, autorizo o desentranhamento de 

documentos, mediante substituição por cópias.Observada as formalidades 

legais, arquive-se os autos, mediante as regulares baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 312128 Nr: 8223-02.2013.811.0002

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGB, CMNDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCEL ALEXANDRE LOPES - 

OAB:6.454
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 VISTOS.

DEVANIR GONÇALINA DA SILVA, devidamente qualificada, ingressou com 

Ação de GUARDA em face de ISABELA GARCIA BARRETO E CÍCERO 

MANOEL NORBERTO DA SILVA, também identificados, pelas razões 

expostas na prefacial de fls. 05/13.

 A autora manifestou seu desinteresse em continuar com a ação, 

conforme se verifica pelo teor da certidão de fl. 91.

É o relatório.

Decido.

Preleciona THEOTÔNIO NEGRÃO, em sua obra “Código de Processo Civil e 

legislação processual em vigor”, em comentário ao art. 485, inciso viii, do 

CPC:

 “O pedido de desistência da ação somente poderá ser acolhido se houver 

assentimento do réu, que já tenha oferecido resposta, ou por renúncia do 

autor ao direito pleiteado.” (RJTAMG 38/230).

 Em consequência, com fundamento no art. 485, VIII C/C 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil, homologo o pedido de desistência 

formulado, e, por consequência, revogo a tutela concedida à fl. 22.

Sem custas e honorários. Autorizo, desde já, o desentranhamento dos 

documentos, mediante cópia nos autos.

Após o trânsito em julgado, arquive-se, com as devidas baixas e cautelas 

de estilo.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 342878 Nr: 10200-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MVDSA, MSDA, MJDAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SFDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 

OAB:OAB/MT 11.580

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.Sem custas e sem honorários por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as necessárias baixas e 

anotações.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 325629 Nr: 22002-24.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGP, PLGP, PLGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE AMORIM DE SÁ - 

OAB:19579, CAROLINE AMORIM DE SÁ - OAB:19579/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente, conforme se denota 

da certidão de fl. 96, culminando em sua intimação via edital.

O edital fora expedido e a parte autora foi intimada para dar anda-mento 

ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fls. 100/102-verso), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(fl.103).

Destarte, intimada para dar prosseguimento no feito, como não o fez no 

prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiária da assis-tência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 285690 Nr: 4784-17.2012.811.0002

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GDSL, MCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN ALVES 

FERREIRA -UNIVAG - OAB:8777, PAULO FERNANDO SCHNEIDER - 

OAB:8117

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente, conforme se denota 

da certidão de fl. 122, culminando em sua intimação via edital.

O edital fora expedido e a parte autora foi intimada para dar anda-mento 

ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fls. 124; 127/128), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(fl. 129).

Destarte, intimada para dar prosseguimento no feito, como não o fez no 

prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1°, do Código de Processo Civil, e por corolário, revogo 

a tutela concedida à fl. 18.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiária da assis-tência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 418692 Nr: 21367-72.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BWADO, MSTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABRAHAM LINCOLN BARROS 

FERREIRA - OAB:OAB/MT 8777, ALYNE RAMMINGER PISSANT - 

OAB:12.120/MT, SÉRGIO MITSUO TAMARA - OAB:17.150-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente, conforme se denota 

da certidão de fl. 35, culminando em sua intimação via edital.

O edital fora expedido e a parte autora foi intimada para dar anda-mento 

ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fls. 40/42), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(fl.43).

Destarte, intimada para dar prosseguimento no feito, como não o fez no 

prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c art. 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiária da assis-tência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 256874 Nr: 14918-74.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSDS, CLAUDETE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUDINEI SANTIAGO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL SILVA SOUTO - 

OAB:14019/MT, RAFAEL SILVA SOUTO - OAB:14018/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE SÃO PAULO - OAB:

 Vistos.

I - Intime-se a parte autora, na pessoa de seu/sua patrono (a), para 

manifestar sobre a informação de fl. 90, no prazo de 05 dias.

II - Intime-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 272425 Nr: 14120-79.2011.811.0002

 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: MARIA BENEDITA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ANTONIO DE ARRUDA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH MARGARIDA MARTINS 

FERREIRA - OAB:13.672

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

A parte autora não pode ser intimada pessoalmente, conforme se denota 

da certidão de fl. 51, culminando em sua intimação via edital.

O edital fora expedido e a parte autora foi intimada para dar anda-mento 

ao feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fls. 55/57), sob pena de 

extinção, sendo que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação 

(fl. 58).

Destarte, intimada para dar prosseguimento no feito, como não o fez no 

prazo legal, é factível a extinção do processo.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1°, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a autora beneficiária da assis-tência 

judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

ne-cessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 344426 Nr: 11433-27.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WCDSN, IDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABRAHAM LINCOLIN B. 

FERREIRA - UNIVAG - OAB:8777, BRUNO OLIVEIRA CASTRO-UNIVAG - 

OAB:9237, LUCIANO SILVA ALVES - UNIVAG - OAB:OAB/MT 8.882

 VISTOS.

A parte exequente foi intimada, pessoalmente, para dar anda-mento ao 

feito, no prazo legal de 5 (cinco) dias (fl.64), sob pena de extinção, sendo 

que deixou decorrer o prazo sem qualquer manifestação (fl.65).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

Relatei.

Decido.

 O § 1º, do art. 485, do CPC, c/c artigo 485, inciso III, do CPC, que dispõe:

 “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o au-tor 

abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada 

pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

 A jurisprudência assim se manifesta:

EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. Justifica-se a 

extinção do processo por abandono quando paralisado há mais de trinta 

dias, apesar da intimação do autor, por meio do seu advogado e 

pessoalmente – CPC 238, § único - para impulsioná-lo. (TJ-DF - APC: 

20130710069063, Relator: FERNANDO HABIBE, Data de Julgamento: 

11/02/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 

25/01/2016 . Pág.: 355)

PROCESSUAL CIVIL - EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DE 

CAUSA - INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. Extingue-se a ação quando a 

parte, por não promover os atos e diligências que lhe competir, abandonar 

a causa por mais de trinta dias e não suprir a falta em quarenta e oito 

horas, embora intimada para tanto. (TJ-MG - AC: 10243060021306001 MG, 

Relator: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 04/02/2016, Câmaras Cíveis / 

15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/02/2016).

Destarte, a parte exequente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento no feito, como não o fez no prazo legal, é factível a 

extinção do processo.

Note-se que caberia a este Juízo determinar a regularização da 

representação processual do exequente, ante a maioridade civil. Contudo, 

decorrido significa-tivo lapso temporal do advento da maioridade civil, 

sequer houve habilitação nos autos, regu-larizando sua representação 

processual.

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.

Sem custas e sem honorários por ser a parte autora beneficiária da 

assistência judiciária gratuita.

 Transitada em julgado, arquivem-se os presentes autos, com as 

necessárias baixas e anotações.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 416185 Nr: 20016-64.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPQL, DPQF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA CAVALCANTE 

FIGUEIREDO - OAB:8609

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, §1° c/c 771, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil.Sem custas e sem honorários por ser a parte autora 

beneficiária da assistência judiciária gratuita. Transitada em julgado, 

arquivem-se os presentes autos, com as necessárias baixas e 

anotações.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002182-60.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SOUZA LIMA (REQUERENTE)

MAURO BASTIAN FAGUNDES (ADVOGADO(A))

EDILSON LIMA FAGUNDES (ADVOGADO(A))

BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOELITE FERNANDES LIMA (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

APARECIDO FERNANDES LIMA (HERDEIRO)

WESLEY FERNANDES DE LIMA (HERDEIRO)

LEANDRO FERNANDES DE LIMA (HERDEIRO)

CARLOS HENRIQUE FERNANDES DE LIMA (HERDEIRO)

JOÃO FERNANDES LIMA (HERDEIRO)

JOSÉ JULIO DE ASSIS (HERDEIRO)

FAUSTO ANTONIO VIEIRA LIMA (HERDEIRO)

ADELAIDE FERNANDES DE LIMA (HERDEIRO)

 

PROCESSO PJE Nº 1002182-60.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

28 de setembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1007835-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

C. T. (AUTOR(A))
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G. T. D. L. (AUTOR(A))

D. M. G. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. R. C. (ADVOGADO(A))

A. L. D. O. (RÉU)

J. B. S. (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1007835-43.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - À Advogada da Parte Autora 

para manifestar acerca das petições e documentos juntados pelo 

Requerido no prazo de 10 (dez) dias. Várzea Grande/MT, 28 de setembro 

de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000858-35.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL OSCAR DE BARROS FERNANDES (REQUERENTE)

RENATO OCAMPOS CARDOSO (ADVOGADO(A))

DANIELLY GONCALVES VIEIRA DE PINHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

V. D. D. A. B. (REQUERIDO)

EMMANUELLY DANTAS DA SILVA (REQUERIDO)

A. D. D. A. B. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1000858-35.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Aos Advogados do Autora 

para dar andamento ao processo no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea 

Grande/MT, 28 de setembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1009392-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

V. S. D. F. (AUTOR(A))

A. D. A. A. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. P. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1009392-65.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: Intimar a parte autora através de seu 

advogado para que no prazo de 10 (dez) dias manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito sob pena de extinção Várzea 

Grande/MT, 28 de setembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000319-69.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO CARVALHO NETO (AUTOR(A))

Alexandre Borges Santos (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

marcos henrique de jesus carvalho (RÉU)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Processo PJE nº 

1000319-69.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, conforme autorizado pelo 

Art. 203, parágrafo 4º do CPC, abro vistas: - Ao Advogado da Parte 

Autora para ciência da sentença de ID. 9495047. Várzea Grande/MT, 28 

de setembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006771-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. D. L. (ADVOGADO(A))

A. L. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. A. S. (ADVOGADO(A))

A. R. P. (ADVOGADO(A))

A. W. J. (ADVOGADO(A))

A. L. D. B. F. (ADVOGADO(A))

E. L. L. M. (ADVOGADO(A))

L. S. A. (ADVOGADO(A))

J. W. M. (ADVOGADO(A))

L. C. S. F. (ADVOGADO(A))

W. A. J. (REQUERIDO)

L. S. M. B. F. (ADVOGADO(A))

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. 1006771-95.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

14244873). 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 (Id. 9758738). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006771-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. D. L. (ADVOGADO(A))

A. L. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. A. S. (ADVOGADO(A))

A. R. P. (ADVOGADO(A))

A. W. J. (ADVOGADO(A))

A. L. D. B. F. (ADVOGADO(A))

E. L. L. M. (ADVOGADO(A))

L. S. A. (ADVOGADO(A))

J. W. M. (ADVOGADO(A))

L. C. S. F. (ADVOGADO(A))

W. A. J. (REQUERIDO)

L. S. M. B. F. (ADVOGADO(A))

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. 1006771-95.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

14244873). 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 (Id. 9758738). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1006771-95.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

J. T. D. L. (ADVOGADO(A))

A. L. R. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. C. D. A. S. (ADVOGADO(A))

A. R. P. (ADVOGADO(A))

A. W. J. (ADVOGADO(A))

A. L. D. B. F. (ADVOGADO(A))

E. L. L. M. (ADVOGADO(A))

L. S. A. (ADVOGADO(A))

J. W. M. (ADVOGADO(A))

L. C. S. F. (ADVOGADO(A))

W. A. J. (REQUERIDO)

L. S. M. B. F. (ADVOGADO(A))

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. 1006771-95.2017.8.11.0002. VISTOS etc. 

HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o pedido de desistência formulado (Id. 

14244873). 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 (Id. 9758738). Após o 

trânsito em julgado, ao arquivo com baixa na Distribuição. Cumpra-se.
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Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008363-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

R. D. R. R. (AUTOR(A))

K. N. M. D. (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. C. A. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1008363-43.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: A Advogada da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da decisão de ID 

15552301 e da certidão que designou audiência de ID 15583098. Várzea 

Grande/MT, 28 de setembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004765-18.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ PAULO SILVA SIQUEIRA (REQUERENTE)

Bruno Costa Alvares Silva (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Ana Maria Silva Bandeira (INVENTARIADO)

Outros Interessados:

LUIZ FERNANDO SILVA SIQUEIRA (HERDEIRO)

ANA PAULA SILVA SIQUEIRA (HERDEIRO)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PROCESSO PJE Nº 1004765-18.2017.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com 

fundamento no art.. 203, parágrafo 4º do NCPC, em face da certidão 

negativa (citação/intimação/prisão), juntada aos autos, encaminho-a à 

imprensa para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias. Várzea Grande/MT, 

28 de setembro de 2018. Edith Garcia Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001091-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE WILZEM MACOTA (ADVOGADO(A))

EDUARDO FELIX (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID DE SOUZA EICKHOFF (ADVOGADO(A))

EDUARDO AUGUSTO BORDONI MANZEPPI (ADVOGADO(A))

ADILES DA COSTA GARCIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

S U C E S S Õ E S  D E  V Á R Z E A  G R A N D E  C E R T I D Ã O 

1001091-95.2018.8.11.0002 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme 

autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC., abro vistas: ( x) Impugnar 

no prazo legal. Várzea Grande/MT, 28 de setembro de 2018. NERCY 

ANCHIETA Gestora/Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1006165-67.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL COELHO CURVO (ADVOGADO(A))

ARILSON CURVO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTAIR BARBOSA DE OLIVEIRA (INVENTARIADO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO 1006165-67.2017.8.11.0002 CERTIFICO 

QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 4º do NCPC, abro 

vistas intimar a parte autora para que no prazo de 10 9dez) dias cumpra 

integralmente a determinação do despacho Várzea Grande/MT, 28 de 

setembro de 2018. Nercy Anchieta Gestora Judicial

Intimação Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1004218-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. C. (ADVOGADO(A))

L. L. D. B. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. G. S. (RÉU)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

 

1004218-41.2018.8.11.0002 CERTIFICO QUE, com fundamento no art.. 203, 

parágrafo 4º do NCPC, abro vistas: A Advogada da parte autora e ao 

Representante do Ministério Público, para ciência da certidão que designou 

audiência de ID 15607335. Várzea Grande/MT, 28 de setembro de 2018. 

Nercy Anchieta Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-102 HOMOLOGAÇÃO DE TRANSAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003468-39.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

P. D. F. N. (REQUERENTE)

E. A. R. D. S. (ADVOGADO(A))

I. B. D. M. (REQUERENTE)

I. D. A. (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. 1003468-39.2018.8.11.0002. VISTOS etc. O acordo 

celebrado nos autos respeita o melhor interesse da criança. Em virtude do 

exposto, HOMOLOGO, POR SENTENÇA, o acordo celebrado entre as 

partes, como se encontra. Em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

III, "b", do CPC. P. R. I. Isentos de custas (Id. 13014440). Lavre-se o termo 

de guarda compartilhada. Após o trânsito em julgado, ao arquivo com 

baixa na Distribuição. Cumpra-se.

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 256672 Nr: 14698-76.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WLCDS, WCDS, ELIDIANE DE LIMA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANI DIAS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): DEVANI DIAS DOS SANTOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante da manifestação acerca da liquidação da dívida às fls. 

135 verso, bem ainda o pleito do Ministério Público de fls. 138, JULGO 

EXTINTO, POR SENTENÇA, o processo de execução em epígrafe, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.P. R. I. 

Condeno o executado ao pagamento de custas e honorários advocatícios 

que arbitro em R$ R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 

8º, do CPC, observado o disposto no § 2º do mesmo artigo.Revogo a 

decisão que decretou a prisão civil do devedor (fls. 125).Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo, com baixa na Distribuição.Cumpra-se.Várzea 

Grande/MT, 1 de Agosto 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, FRANCISCO DE ASSIS 

ASSUNÇÃO, digitei.

Várzea Grande, 27 de setembro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 330066 Nr: 26362-02.2013.811.0002

 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: RDJDCDS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VTDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): VILSON TEIXEIRA DE SOUZA, 

brasileiro(a), casado(a), servente. 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: 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 celebrado entre as partes no tocante a partilha de bens 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.Condeno o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos do 

artigo 85, § 8º, do CPC, observado o disposto no § 2º, incisos I a IV do 

mesmo artigo. A partilha de bens vigora entre as partes.Após o trânsito 

em julgado, expeça-se mandado para averbação no cartório competente 

(art. 10, I, do CC/2002), anotando-se que o cônjuge virago voltará a usar o 

nome de solteira, qual seja Rosimeire de Jesus da Conceição (fls. 13).Em 

seguida, arquive-se.Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 03 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, 27 de setembro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 333545 Nr: 2149-92.2014.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFCVJ, NNC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MACIEL VIANA JUVENAL, brasileiro(a), 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: 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 

(fls. 18)Após o trânsito em julgado, expeça-se ofício para exclusão dos 

dados do devedor do cadastro de proteção ao crédito em virtude deste 

processo (fls. 101).Em seguida, ao arquivo, com baixa na 

Distribuição.Cumpra-se.Várzea Grande/MT, 06 de Setembro 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, Mirthes Evanys Augusta 

da Silva, digitei.

Várzea Grande, 27 de setembro de 2018

Nercy Anchieta Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Antonio Bezerra Filho

 Cod. Proc.: 213820 Nr: 9220-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VrpsmDDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDE MARCOS DENIZ - 

OAB:6808/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO E DOU FÉ QUE, conforme autorizado pelo art. 203, parágrafo 

4º do NCPC., abro vistas: intimar a parte exequente, poara que no prazo 

de 10 (dez) dias manifeste nos autos

3ª Vara Especializada da Família e Sucessões

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 281604 Nr: 324-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDOD, SBDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDDC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALMIR JUNIOR RODRIGUES 

FONAZARI - OAB:DEFENSORIA/RO

 Vistos etc.

Denota-se dos autos que a parte executada acostou aos autos petição 

que alega incapacidade, ante diagnóstico de Esquizofrenia (fls.79/80), 

razão pela qual requereu a conversão do rito de coerção pessoal em rito 

expropriatório.

 Desta feita, com o fito de evitar futura alegação de violação ao Princípio 

Constitucional do Contraditório (art. 5º, LV da CF c/c art. 7º do CPC/2015), 

determino a intimação da exequente para que querendo, manifeste-se nos 

autos quanto à petição mencionada, no prazo de 48h (quarenta e oito 

horas), em observância ao disposto nos artigos 9º e 10 do CPC/2015 que 

homenageiam o Princípio da Vedação a Decisão Surpresa.

Decorrido o termo, volvam-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 112032 Nr: 7661-03.2007.811.0002

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS CIRILO FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE DOMINGOS CYRILO NETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Victor Medeiros - 

Estagiário (UNIVAG) - OAB:17.653-E, LEONARDO HENRIQUE DA 

COSTA PIMENTEL ESTAGIARIO - OAB:17920/E, Ronan Jacson Costa - 

UNIVAG - OAB:4871, VANESSA CRISTINA DE ABREU SPERANDIO 

UNIVAG - OAB:9175-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAQUELINE MARIA DE 

OLIVEIRA/DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Vistos etc.

 Analisando as primeiras declarações, apurou-se a presença do instituto 

da declaração de ausência, previsto nos artigos 22 e seguintes do Código 

Civil e artigos 744 e seguintes do Código de Processo Civil, tendo em vista 

a informação trazida na petição de fls. 123/127, de que os filhos do 

herdeiro VILSON CIRILO LIMA (Falecido, conforme certidão de óbito de fl. 

150) estariam em local incerto e não sabido, informação esta que, diga-se 

de passagem, implica no fato de que o presente inventário deverá 

prosseguir como sucessão provisória, avançando na sucessão definitiva 

somente após percorridos os trâmites legais previstos para a declaração 

de ausência.

 Entretanto, ao sopesar a documentação pessoal dos herdeiros anexada 

aos autos, nota-se que os documentos de fls. 68 e 150 NÃO dão conta de 

que VILSON CIRILO LIMA, detenha a condição de herdeiro legal dos 

extintos.

Destarte, determino a intimação do inventariante, para que no prazo de 30 

(trinta) dias, informe nos autos a divergência supramencionada, 

sanando-a, se for o caso, com a juntada da respectiva documentação 

necessária, ou ainda, aditando, se for o caso, as últimas declarações, 

para o regular prosseguimento do feito.

Decorrido o termo, certifique-se e concluso.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 437755 Nr: 2247-25.2013.811.0063

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPOS, JSDS, JSDS, MDSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ábia Barbosa da Fonseca - 

OAB:10.869, ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA - OAB:7590, 

ADRIANA CARDOSO SALES DE OLIVEIRA - UNIC - OAB:OAB-MT. 

7590-B, CARLOS EDUARDO CARMONA DE AZEVEDO - UNIC - 

OAB:4522-MT, JONATAN FELIPE WERNER KOSCHECK - OAB:18779/E

 Vistos etc.

Os autos vieram-me conclusos face à atualização do endereço da parte 

autora e pedido de realização de estudo psicossocial com urgência (fl. 

130).

Desta feita, DETERMINO que a secretaria deste Juízo proceda a retificação 

do endereço, conforme informado pela autora.

Além disso, ressalto que a Sra. Naiana Muara Olivi compareceu 

pessoalmente ao gabinete deste Juízo em 26/09/2018, informando que 

ficará nesta urbe até o dia 30/09/2018, razão pela qual questionou sobre a 

viabilidade do estudo psicossocial ser realizado neste interim e nesta 

Comarca.

 Destarte, DETERMINO que a equipe multidisciplinar analise a viabilidade da 

realização do estudo psicossocial acerca dos cuidados envolvendo a 

criança, entre os dias 28/09/2018 a 30/09/2018. Todavia, em não sendo 

possível o cumprimento desta determinação, expeça-se carta precatória 

para a Comarca de São Carlos/SP, com o fito de proceder a elaboração do 

estudo psicossocial.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Roberto B. de Campos

 Cod. Proc.: 315421 Nr: 11743-67.2013.811.0002

 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: LFDS, AMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LNDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO RODRIGUES LEIRIÃO - 

DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.310/MT

 Vistos etc.

 Defiro pedido de suspensão do feito na forma requerida à fl. 145 f/v.

 Contudo, a Consolidação das Normas da Corregedoria, no art. 1.238, que 

estabelece que independerá de despacho o pedido formulado pelas partes 

para a suspensão do feito até o prazo de seis meses, consoante o 

disposto a seguir, senão vejamos:

Art. 1.238. Independe de despacho nos autos, a concessão de 

suspensão do feito, pelo prazo de 06 (seis) meses, por convenção das 

partes (artigos 313, II, § 3.º e 922, parágrafo único do Código de Processo 

Civil). Também independerá de despacho a concessão de suspensão do 

processo, por até 01 (um) ano nos feitos de Execuções Fiscais (artigo 40 

da Lei 6.830/80).

Parágrafo único. Concedida a suspensão do processo e decorrido o 

prazo, intimar a parte a praticar as diligências necessárias (dar andamento 

ao feito), em 05 (cinco) dias. Decorridos 35 (trinta e cinco) dias da 

intimação, sem manifestação, intimar a parte interessada pessoalmente 

para, em 05 (cinco) dias, dar andamento ao feito, sob pena de extinção.

Decorrido o prazo, intime-se a requerente para, no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, sob pena de extinção.

Em seguida, conclusos.

 Intime-se.

Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1008674-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IRYA LIMA BARBOSA (AUTOR(A))

ODEMIR DE ARRUDA BARBOSA (AUTOR(A))

THAIS LIMA BARBOSA RIBEIRO (AUTOR(A))

Raquel de Oliveira Corrêa (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODEMIR DE ARRUDA BARBOSA (RÉU)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008674-34.2018.8.11.0002. AUTOR(A): ODEMIR DE ARRUDA BARBOSA, 

THAIS LIMA BARBOSA RIBEIRO, IRYA LIMA BARBOSA RÉU: ODEMIR DE 

ARRUDA BARBOSA Vistos etc. Denota-se dos autos, que a parte autora 

não anexou a cópia da sentença em que foram fixados os alimentos 

definitivos. Posto isso, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, (Art. 321 do CPC/2015) emendar a inicial, juntando aos 

autos cópia da sentença que fixou os alimentos em definitivo (Art. 320 do 

CPC/2015), sob pena de indeferimento da inicial. Cumprida a determinação 

supracitada, conclusos. Às providências. (Assinado Digitalmente) 

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1008703-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA FATIMA DE PAULA (ADVOGADO(A))

GRACIELE DE PAULA SORTE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

CAIXA ECONOMICA FEDERAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CARLOS ROBERTO BARROS DE CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA ESP. FAMÍLIA E 

SUCESSÕES DE VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 

1008703-84.2018.8.11.0002. REQUERENTE: GRACIELE DE PAULA SORTE 

REQUERIDO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Vistos etc. Defiro a gratuidade de justiça postula, com 

escoro no art. 98, do CPC/2015. Trata-se de requerimento para expedição 

de Alvará Judicial nos termos da Lei 6.858/80, proposto por GRACIELE DE 

PAULA SORTE, para levantamento dos valores oriundos do FGTS e 

Benefício Previdenciário (Auxílio-Doença), depositados em conta em nome 

da de cujus VANIL CIRILIA DE PAULA, junto à Caixa Econômica e Banco 

Bradesco, respectivamente. Denota-se dos autos através da certidão de 

óbito acostada no id n. 15532946 – pág. 1, indicativos de que a de cujus 

deixou bens a inventariar, o que por certo inviabiliza a pretensão trazida 

alhures, face há vedação contida no art. 2.º da Lei 8.858/80. Além disso, 

há a informação nos autos que a de cujus tem como herdeira uma outra 

filha, KAMILLY VITÓRIA DE PAULA SORTE. Desta feita, GRACIELE DE 

PAULA SORTE não é a única herdeira, mas deverá concorrer com a irmã 

KAMILLY VITÓRIA DE PAULA SORTE. Destarte, DETERMINO que os 

requerentes, procedam à emenda à inicial, nos termos do art. 321, do 

CPC/2015, trazendo aos autos, cópia da Certidão Negativa da Inexistência 

de Bens em nome da de cujus OU adeque para o rito de inventário, bem 

como proceda a inclusão da herdeira KAMILLY VITÓRIA DE PAULA 

SORTE, sob pena de indeferimento da inicial. Ainda, denota-se dos autos 

que o presente feito foi distribuído por dependência ao processo sob o nº 

1008145-15.2018.8.11.0002, que tramita perante esta especializada. 

Observando o que dispõe o art. 286, I e III, do Código de Processo Civil, 

tem-se que a caracterização da conexão (art. 56 do CPC), da continência 

(art. 57 do CPC) ou da identidade de ações (art. 337, §2º, CPC), para os 

fins da distribuição dependencial, só pode configurar-se entre ações em 

tramitação, pois a finalidade do instituto é evitar a prolação de eventuais 

decisões contraditórias ou redundantes (art. 58, CPC). Dessa forma, tendo 

em vista a ausência de requisitos para configurar qualquer dos institutos 

acima, REJEITO a dependência, de modo que uma ação tramitará 

independentemente da outra. Destarte, cumprida a emenda, sendo o caso 

de prosseguimento da ação para a expedição de alvará, desde já 

ORDENO que a secretaria deste juízo proceda da seguinte forma: 1) 

Expedição de Ofício a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, requisitando 

demonstrativo dos valores depositados na instituição, onde deverá conter 

toda a movimentação financeira, bem como eventual saldo relativo ao 

FGTS, em nome de VANIL CIRILIA DE PAULA, inscrita no CPF n.º 
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513.658.121-20, o qual deverá ser informado no prazo máximo de 30 

(trinta) dias do recebimento desta; 2) Expedição de Ofício ao Banco 

Bradesco S/A, requisitando demonstrativo dos valores depositados na 

instituição, onde deverá conter toda a movimentação financeira, em nome 

de VANIL CIRILIA DE PAULA, inscrito no CPF n.º 513.658.121-20; Oficie-se 

também ao INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social), buscando 

informativos se há outros beneficiários/dependentes da de cujus, o que 

também deverá ser informado no prazo de 30 (trinta) dias a contar do 

recebimento da presente decisão. Instrua o ofício com cópia dos 

documentos do de cujus contidos na inicial para subsidiar as informações 

solicitadas. Após, dê-se vista ao representante do Ministério Público e, em 

seguida, concluso para viabilidade de julgamento, sem prejuízo de demais 

providências que se fizerem necessárias. Intime-se. Oficie-se. Com aporte 

aos autos, conclusos. 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: 1003464-70.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA ALAMINO BELLINCANTA (ADVOGADO(A))

MATHEUS ENRIQUE FELIX PEREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

FAGNER DA SILVA BOTOF (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE SENTENÇA Processo: 1003464-70.2016.8.11.0002. 

Partes do processo: Parte Autora: AUTOR: MATHEUS ENRIQUE FELIX 

PEREIRA Parte Ré: RÉU: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A. Vistos, etc... Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO DPVAT proposta por MATHEUS ENRIQUE FELIX PEREIRA em 

desfavor da SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT 

S/A, alegando foi vítima de acidente de trânsito ocasionando invalidez 

permanente. Por entender que a Medida Provisória 451/2008 é 

incompatível com a Constituição Federal por limitar o seguro obrigatório a 

R$ 13.500,00, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização 

no patamar equivalente a 40 salários mínimos da data do pagamento, 

juntando procuração à Id. nº 3224596 - Pág. 1 e documentos. 

Encaminhados os autos à Central de Conciliação, a audiência restou 

infrutífera, conforme termo juntado à Id. nº 4340496 - Pág. 1. Naquela 

oportunidade, a parte autora foi submetida à avaliação médica, conforme 

laudo juntado à Id. nº 4340492 - Pág. 1-2. Citada, a ré ofertou a 

contestação juntada à Id. nº 4644034, alegando, em preliminar, carência 

de ação - ausência de interesse de agir pela falta de pedido administrativo. 

No mérito, aduz insuficiência probatória, nexo causal e que inexiste prova 

da invalidez e seu grau e que, acaso constatada, deve ser atendida a 

tabela de quantificação até o limite de R$ 13.500,00, com correção a partir 

da propositura da ação e juros da citação, vez que constitucional a Medida 

Provisória n. 451/2008 e a decorrente Lei n.° 11.945/09. Requer o 

acolhimento das preliminares ou a improcedência do pedido. Junta 

procuração, substabelecimentos e documentos às fls. 39/44. Da 

contestação, manifestou-se o autor à Id. nº 5594397. Intimadas as partes 

para falarem sobre o laudo, ambas manifestaram-se, vindo-me conclusos 

para sentença. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO: Julgo esta ação 

antecipadamente por entender que prescinde de outras provas além dos 

documentos e laudo pericial. Versa o feito quanto à cobrança de seguro 

DPVAT, alegando a autora que foi vítima de acidente de trânsito e em 

decorrência apresenta quadro de sequela com redução permanente de 

sua capacidade laborativa. DA CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO Rejeito a preliminar por entender que a 

tese apresentada fere o direito de petição e acesso à justiça, além do que 

inexiste qualquer disposição legal quanto à prévia necessidade de 

requerimento na via administrativa. DO DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

DPVAT De acordo com o art. 5o da Lei 6.194/74, para que haja o 

pagamento por invalidez, basta a prova do acidente e do dano advindo do 

sinistro, independentemente da existência de culpa. A ré impugnou o 

pedido sob o pretexto de que não havia provas suficientes quanto ao 

acidente e quanto à invalidez permanente, requerendo, na hipótese de 

condenação, que o valor fosse proporcional à lesão sofrida, nos termos 

da Lei n.º 6.194/74. Da análise do feito, entendo por devida a indenização 

à parte autora. Conforme documento acostado na exordial, em específico 

o Boletim de acidente de trânsito (Id. nº 3224616 - Pág. 1) restou 

comprovado o acidente sofrido, dando conta que a invalidez permanente 

deu-se em razão do acidente sofrido. Nesse aspecto, o perito, em seu 

laudo, esclareceu a veracidade da incapacidade que acomete o autor e 

sua origem advinda de acidente automobilístico. Logo, fica estabelecido o 

nexo causal entre o acidente e a debilidade apresentada pelo autor. No 

tocante à lesão, inobstante ser um tanto delicada sua graduação, 

conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais do indivíduo, a 

matéria é disciplinada por lei, não havendo como discordar, cabendo tão 

somente sua aplicação. O art. 12 da Lei 6.194/64 normatiza a utilização da 

tabela SUSEP por parte do CNSP, que está autorizado a expedir normas 

disciplinadoras e tarifas, detendo competência nos casos de indenização 

por invalidez permanente. A Lei apenas dirimiu o limite do quantum 

indenizatório, deixando ao órgão administrativo a função em que hipóteses 

o segurado terá direito à cobertura securitária. Quanto à lesão, deve 

corresponder ao grau de invalidez da vítima, aplicando o que dispõe a Lei 

n.° 6.194/74, art. 3º, § 1º, I e II, alterados pela Lei n.° 11.945/09: § 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 (Incluído pela Lei nº 11.945, de 2009). 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% (cinqüenta 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). O laudo pericial (Id. nº 4340492 - Pág. 1-2) concluiu que o autor 

apresenta incapacidade (50%) do membro superior direito (70%). 

Portanto, havendo prova da invalidez de caráter definitivo, sem 

possibilidade de recuperação e sequela com debilidade permanente do 

membro lesionado em razão do grau das lesões, tenho pela aplicação do 

art. 3º, § 1º, I, da Lei n.° 6.194/74. Entendo, contudo, por ter o acidente 

ocorrido nos idos de 2014, data posterior à vigência da Lei n.º 11.482/07, 

que o valor indenizatório é limitado em até R$ 13.500,00 para o caso de 

invalidez permanente, e não 40 salários mínimos, como pleiteado. Ademais, 

nesse aspecto, a parte autora sequer apresentou tese quanto à suposta 

ilegalidade e/ou inconstitucionalidade da Medida Provisória e lei 

consequente, limitando-se a alegar que não condizem com os parâmetros 

da Constituição Federal da República, o que entendo até insuficiente para 

análise da arguição. Estabelece a tabela SUSEP que na hipótese de 

invalidez caracterizada pela perda completa de um dos membros 

superiores/inferiores ou das mãos ou demais partes elencadas na tabela, 

pagar-se-á indenização à proporção sobre o percentual da perda 

funcional, sobre o qual se aplica o redutor apurado pelo expert, restando o 

cálculo na seguinte forma: 1ª Lesão A) Valor total da cobertura (Lei 

6.194/74): R$ 13.500,00; B) perda incompleta MSD: 70% C) Percentual do 

redutor apurado pelo perito e de acordo com a seguradora diante da 

ausência de irresignação: 50% D) Valor devido: A x B x C: R$ 4.725,00. 

Com isso, faz jus o autor ao recebimento de tal importância referente à 

lesão sofrida, valor, inclusive, tacitamente reconhecido pela seguradora 

por não ter manifestado quanto ao laudo pericial. DA ATUALIZAÇÃO DA 

DÍVIDA Por força da Súmula n.° 426, do Superior Tribunal de Justiça[1], os 

juros na hipótese de pagamento do seguro obrigatório DPVAT contam-se 

da citação. Relativamente à correção monetária, em que pese o pedido da 

ré para sua incidência a partir do ajuizamento da demanda, o C. STJ 

pacificou a matéria de que a atualização deve ser do evento danoso, na 

forma disciplinada na Súmula n.° 43, do STJ[2], conforme julgado a seguir 
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citado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – 

DPVAT – OBSCURIDADE - EXISTÊNCIA – FIXAÇÃO DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA E JUROS DE MORA – RECURSO PROVIDO. O termo inicial dos 

juros é a data da citação, pacificado na Súmula nº 426 do STJ; em relação 

à correção monetária incide da data do evento danoso, conforme 

disciplina a Súmula nº 43 do STJ. (ED 128028/2015, Rel. Dra. Helena Maria 

Bezerra Ramos, 1ª CC do TJMT, j. 29/09/2015, DJE 05/10/2015). DIANTE 

DISSO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido feito nesta Ação 

de Cobrança para CONDENAR a Seguradora Líder dos Consórcios do 

Seguro DPVAT S/A ao pagamento do seguro DPVAT em favor do autor na 

importância de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais). 

Para fins de liquidação da sentença, o valor deverá ser atualizado com 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, na forma do art. 

405 do CC/2002, e correção monetária pelo INPC desde o evento danoso. 

Pelo princípio da sucumbência e por entender que a autora decaiu apenas 

no quantum, condeno o réu ao pagamento das custas processuais, bem 

como, verbas advocatícias, que arbitro em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos) 

reais, nos termos do art. 85, 8º, do novo Código de Processo Civil. 

Decorrido o prazo recursal e não havendo manifestação das partes, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações. PUBLIQUE-SE. 

INTIME-SE. CUMPRA-SE. ESTER BELÉM NUNES JUÍZA DE DIREITO [1] Os 

juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da citação. 

[2] Incide correção monetária sobre divida por ato ilícito a partir da data do 

efetivo prejuízo.

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1003335-65.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUREO PIRATELLO (AUTOR(A))

LUIS FELIPE MEDINA FERREIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDINEIA KATIA BOSI (ADVOGADO(A))

SERAFIM CAIADO NETO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1003335-65.2016.8.11.0002. 

AUTOR(A): AUREO PIRATELLO RÉU: SERAFIM CAIADO NETO Vistos... Por 

não verificar a impossibilidade de julgamento antecipado e levando-se em 

conta que as circunstâncias da causa presumem ser improvável a 

transação em audiência preliminar, pela economia e celeridade 

processuais passo ao saneamento do feito. Delimito que a prova deverá 

versar quanto a suposta diminuição do valor referente aos alugueres 

locatícios em R$ 2.000,00 (mil reais). Postergo a análise das preliminares 

por se confundirem com o mérito. Já intimadas as partes as partes para 

indicar provas, ambos manifestaram-se, ambos pela oitiva de 

testemunhas. Assim, defiro as provas e para colheita da prova oral, 

oportunidade em que também tomarei os depoimentos das partes como 

prova do juízo, designo audiência de instrução e julgamento para 

30/10/2018, às 16:00 horas. Consigno que, as partes deverão no prazo de 

15 dias, juntar rol de testemunhas, sob pena de não serem intimadas e 

ouvidas por este juízo (CPC, art. 357, § 4º). Caberá aos advogados das 

partes informarem ou intimar as testemunhas por eles arroladas do dia, da 

hora, e do local da audiência designada, dispensando-se a intimação do 

juízo (CPC, art. 455). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) 

Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 475045 Nr: 23698-90.2016.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSAN LUBRIFICANTES E ESPECIALIDADES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO DONIZETE DE PENHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO GALDINO - OAB:OAB/SP 

256.441

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do (a) advogado (a) da parte requerente para no prazo de 05 

(cinco) dias manifestar acerca da certidão negativa de citação 

confeccionado pelo Senhor (a) Oficial de Justiça a fl085 a seguir 

transcrita: "Certifico que em cumprimento ao mandado judicial da Primeira 

Vara Cível, desta Comarca de Várzea Grande Mato Grosso, extraído dos 

Autos do Processo, código: 475045 - Carta Precatória, dirigi-me nesta 

data: 10.09.2018, à Rua Mal. Mascarenhas de Morães, no Bairro: Jardim 

Paula I, nesta cidade, em toda sua extensão e não localizei o imóvel de nº 

145, indaguei, mas nenhuma informação obtive sobre o Sr. Sebastião 

Donizete da Penha. Razão pela qual não foi possível citá-lo. O referido é 

verdade e dou fé. Ademar - Ofd. De Justiça."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 401253 Nr: 11986-40.2015.811.0002

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARI LUCIA DE MORAES CURADO, NORANEY FÁTIMA 

DE MORAIS DANTAS, MARILENE MARIA DE MORAES FREITAS, ESPÓLIO 

DE ELPÍDIO PEREIRA DE MORAIS, ESPÓLIO DE MARIA DA SILVA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO AURÉLIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MAURICIO PAZ NETO - 

OAB:, TABAJARA AGUILAR PRAEIRO ALVES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE MONTEIRO VIDAL 

- OAB:10112/MT, RICARDO VIDAL - OAB:2679/MT

 Impulsiono estes autos para intimar as partes sobre a pericia designada 

para o dia 05 de outubro de 2018, às 09:00 horas, no Forum da comarca 

de Várzea Grande-MT, o perito esclarece que o local citado destina-se 

como ponto de encontro entre as partes e o perito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 519864 Nr: 24384-48.2017.811.0002

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MENDES LUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEMENTES RAPCHAN LTDA, SEMENTAGRO 

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLITO FERNANDES NETO - 

OAB:18503-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GAZZETTI - ADVOGADOS 

ASSOCIADOS - OAB:, MARCO ANTONIO DE ALMEIDA PRADO 

GAZZETTI - OAB:113573, REJANE CRISTINA SALVADOR - OAB:

 INTIMAÇÃO da parte requerida Sementes Rapchan Ltda, nos autos da 

carta precatória cível oriunda da Comarca de Comodoro - MT distribuída 

para esta 1ª Vara Cível, para no prazo de cinco (05) dias manifestar 

acerca da devolução do AR negativo de fl.69 - verso, referente a tentativa 

de intimação da testemunha para comparecer a audiência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 447147 Nr: 10518-07.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO BATISTA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO ZALEN VIEIRA & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAN MARCOS 

VASCONCELLOS - OAB:11323/MT

 Apesar de ter deferido a exibição de documentos como se cautelar fosse 

o processo, trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c 

Responsabilidade Civil, de forma que o feito deve ter regular andamento de 

acordo com o rito processual.Nos termos do art. 334, caput, do CPC, 

designo audiência de conciliação/mediação para o dia 21.11.2018, às 

14:30h, a ser realizada por conciliador capacitado pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça deste Estado, nos termos da Ordem de Serviço n. 01/2014 do 

NPMCSC e Resolução n.º 125/2010 do CNJ, ficando desde já a parte 

autora intimada da respectiva solenidade por meio da presente, à luz do 

disposto no § 3º do art. 334, do CPC.Já citada a parte ré, intime-a, por 

correio, para comparecimento na respectiva audiência com antecedência 

mínima de 20 dias.As partes deverão comparecer à audiência 

pessoalmente ou através de preposto com poderes para negociar e 

transigir, bem assim, acompanhadas de seus advogados e defensores 

públicos.Registro que o não comparecimento injustificado de qualquer das 

partes à audiência supra constituir-se-á ato atentatório a dignidade da 
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justiça, com aplicação de multa, na forma do § 8º, do art. 334 do CPC.Não 

havendo o comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não 

houver autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação 

no prazo de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação 

supra ou da ultima sessão de conciliação, caso houver, sob pena de 

aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível.Na hipótese de ser 

apresentada contestação que traga preliminar e/ou documentos, à parte 

autora para, no prazo de 10 dias, oferecer impugnação.Encerrada a fase 

postulatória, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, venham as 

partes, no prazo comum de 05 dias, especificar as provas que ainda 

pretendem produzir, sob pena de preclusão.Considerando o longo lapso 

temporal desde a propositura da ação, ao que presumo até mesmo tenha a 

autora alcançado a finalidade, analisarei o pedido de tutela antecipada 

após a audiência, acaso necessária.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 411711 Nr: 17602-93.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HEBER PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, 

CITÁVEL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA, GENERALI BRASIL 

SEGUROS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAELA KERLY MOREIRA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT19786

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17298A, SOFIA ALEXANDRA DE MASCARENHAS - 

OAB:7102-B

 Delimito que a prova deverá versar quanto à culpa das rés – fabricante e 

revendedora – em não solucionar ou resolver com atraso os problemas 

ocorridos no veículo, face a alegação de vícios, e demora na solução dos 

problemas, bem como, o nexo de causalidade entre os fatos e a conduta 

praticada e os prejuízos que os autores alegam ter sofrido.Delimito, 

também, que a prova deverá versar quanto à má-prestação de 

serviço.Considerando que a discussão aqui é de consumo, defiro a 

inversão do ônus da prova em favor do autor, no tocante às condições do 

veículo, cabendo às rés a prova nesse sentido.Caberá às rés, também, 

demonstrar que agiram de forma a minimizar os problemas e que danos 

não causaram ao autor.Por outro lado, caberá ao autor demonstrar a culpa 

da corré Generalli Brasil Seguros S/A, consistentes na alegada demora em 

autorizar o conserto do veículo.DA ILEGITIMIDADE PASSIVARejeito a 

preliminar por entender que, além de confundir-se com o mérito, o autor 

também elenca seus argumentos quanto à ausência de solução do 

problema pela concessionária. Logo, sua atuação – se positiva a causar o 

dano ou não – será analisada quando do julgamento da lide.Já intimadas 

as partes a indicar provas, o autor quadou-se silente. As rés requereram 

a produção de prova pericial, sendo também requerido pela corré Citavel a 

oitiva de testemunhas.Defiro as provas e para realização da perícia 

nomeio o Sr. Durval Bertoldo da Silva, Engenheiro Mecânico.Intimem as 

partes para apresentação de quesitos e, querendo, assistentes técnicos, 

no prazo comum de dez dias.Após, notifique-se o Sr. Perito para que, em 

aceitando, apresentar proposta de honorários.Realizado o depósito dos 

honorários pelas rés, cujo valor deverá ser rateado entre elas, ao Perito 

para designar data e horário para início dos trabalhos , ficando 

estabelecido o prazo de trinta dias para entrega do laudo , do qual as 

partes, quando de sua juntada, deverão ser intimados mediante certidão 

de impulso para manifestar-se no prazo comum de 20 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 437084 Nr: 5188-29.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIO CESAR PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A 

(CLARO TV)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A

 DIANTE DISSO, DECLARO A COISA JULGADA E JULGO ESTA AÇÃO 

EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 485, V, do 

NCPC, REVOGANDO a tutela de fls. 31.Considerando que a relação 

processual foi formada e que o autor deu causa à extinção, condeno-o ao 

pagamento de honorários advocatícios em favor da ré, que arbitro em R$ 

2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, 

considerando o ínfimo valor atribuído à causa, com a ressalva do art. 98, § 

3º, do CPC .Custas processuais pelo autor, cuja obrigação deverá ser 

suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Condeno o autor, ainda, por 

ter cometido conduta prevista no art. 80, VI, do NCPC, ao pagamento de 

multa por litigância de má-fé, revertida em favor da ré, que fixo em 10% 

(dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, podendo a parte 

promover a execução nos próprios autos (NCPC, art. 777).Esta sentença 

é  p u b l i c a d a  n o  s e g u i n t e  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 24154 Nr: 3653-27.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIA HELENA DE CAMPOS FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELICASSIA DE ARRUDA JAUDY - 

OAB:1508-E/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 127/2000 (Cód. 24154)

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, e considerando que a matéria aqui 

discutida advém de relação contratual de natureza bancária, determino a 

redistribuição destes autos para a Vara Especializada.

Ao Cartório Distribuidor para as devidas providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

Várzea Grande–MT, 26 de setembro de 2018.

Ester Belém Nunes

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ester Belém Nunes Dias

 Cod. Proc.: 412221 Nr: 17903-40.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LORENA VIEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACHILES TIAGO TOSCHI - 

OAB:OAB/MT 16.237

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 DIANTE DISSO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos desta Ação 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos 

Morais.Considerando que o débito refere-se a fatura de recuperação de 

crédito, CONFIRMO a tutela de fls. 68, no sentido de impedir que a ré 

suspenda o fornecimento de energia elétrica na UC da autora em 

decorrência dessa dívida, especificamente, da recuperação de 

crédito.Pelo princípio da sucumbência, condeno a autora ao pagamento de 

honorários advocatícios em favor da ré, que fixo em R$ 1.500,00 (mil e 

quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do NCPC, com a ressalva 

do art. 98, § 3º, do CPC .Custas processuais pela autora, cuja obrigação 

deverá ser suspensa na forma do art. 98, § 3º, do NCPC.Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo manifestação das partes, arquivem-se 

com as devidas baixas e anotações.Esta sentença é publicada no 

seguinte endereço eletrônico: draesterbelemnunes.blogspot.com.br.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1008663-05.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO (ADVOGADO(A))

LAURO IVAN FORMIGHIERI (AUTOR(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ANTONIO DE OLIVEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008663-05.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): LAURO IVAN FORMIGHIERI RÉU: PEDRO ANTONIO DE 

OLIVEIRA Vistos... Por se tratar de documento imprescindível, determino a 

intimação da parte autora, para que no prazo de quinze dias, junte a 

matrícula atualizada do imóvel aqui discutido. Feito isso, conclusos. 

Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém Nunes 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008835-44.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONAN PAGNANI TRUJILLO (ADVOGADO(A))

AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOVANIR FERREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008835-44.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: AUTO POSTO SERTANEJO DE VOTUPORANGA LTDA 

REQUERIDO: JOVANIR FERREIRA 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-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008841-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON BETTINI DE ARAUJO (REQUERENTE)

Thiago Ribeiro (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO EZEQUIEL (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TOYOTA DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

DISVECO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008841-51.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: WELLINGTON BETTINI DE ARAUJO REQUERIDO: DISVECO 

LTDA, TOYOTA DO BRASIL LTDA Vistos... A Constituição Federal 

assegurou dentre os direitos e garantias fundamentais (art. 5º, LXXIV) o 

de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que 

comprovarem insuficiência de recursos. Como bem elencado pela autora, 

existe a possibilidade da simples declaração de que trata o art. 98 do CPC 

para concessão do benefício da gratuidade judiciária. No entanto, incumbe 

ao magistrado decidir, por meio dos documentos apresentados, se o 

litigante tem condições ou não de arcar com as despesas processuais 

sem prejuízo ao seu sustento. Nesse sentido, é lícito ao juiz analisar a 

comprovação do estado de miserabilidade antes de decidir sobre a 

concessão da assistência judiciária gratuita, e mediante os documentos 

apresentados na inicial, não vejo comprovada a sua suposta 

hipossuficiência financeira. DESSA FORMA, rejeito o pedido, DETERMINO a 

intimação da parte autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

providencie o recolhimento das custas e taxas processuais de 

ajuizamento, sob pena de cancelamento da distribuição deste feito (art. 

290, NCPC). Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008853-65.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO (ADVOGADO(A))

CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA JACINTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008853-65.2018.8.11.0002. 

EXEQUENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL ESMERALDA EXECUTADO: 

ADRIANA JACINTO Vistos... Analisando os autos, verifico que a parte 

autora não juntou os comprovantes de recolhimentos das custas e taxas 

processuais. Dessa forma, DETERMINO a intimação da parte autora para 

que no prazo de 15 (quinze) dias providencie o recolhimento das custas e 

taxas processuais de ajuizamento, sob pena de cancelamento da 

distribuição deste feito (art. 290, NCPC). Havendo manifestação ou não, 

certifique-se, após conclusos. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado 

digitalmente por) Ester Belém Nunes Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008889-10.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS PETRONIO DE SOUZA DIAS (ADVOGADO(A))

RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LICINIO NETO DE ARRUDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008889-10.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: RECUPERADORA DE PNEUS LODI LTDA - EPP REQUERIDO: 

LICINIO NETO DE ARRUDA 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: 1008860-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA (AUTOR(A))

CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO (ADVOGADO(A))

FERNANDO BIRAL DE FREITAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

ESTER BELEM NUNES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008860-57.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): INDUSTRIAL E COMERCIAL ALMEIDA LTDA RÉU: TELEFONICA 

BRASIL S.A. Vistos... Por trata-se de pedido feito em sede de tutela 

antecipada, alegando o autor que teve seu nome lançado em órgãos 

restritivos de crédito por dívida que não contraiu junto à ré, recebo-o na 

forma do art. 300, do CPC. Pela análise perfunctória dos fatos e 

documentos, tenho que a cobrança referente a NF nº 15614614 - Pág. 1, 

deu-se por dívida que não possui, tratando-se de cobrança indevida. Em 

se tratando de discussão de dívida, especialmente quando se requer a 

declaração de inexistência, recomenda-se a suspensão das cobranças 

até decisão final, evidenciando a probabilidade do direito, ressalvando que 

a matéria será pormenorizadamente analisada a posteriori. O prejuízo de 

difícil reparação, caso tenha que aguardar o trâmite processual está 

demonstrado na possibilidade de inclusão do nome do autor no rol de 

inadimplentes por uma suposta dívida, configurando o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, segundo requisito autorizador da 

medida. DIANTE DO EXPOSTO, concedo A TUTELA ANTECIPADA 

IncIDENTAL para DETERMINAR; I – que a empresa requerida providencie a 

suspensão da cobrança NFe nº 000.209.918 (Id. nº 15614614 - Pág. 1), e 

as faturas oriundas desta (Id. nº 15614752 - Pág. 1); II – Se abstenha de 

incluir o nome da requerente no rol de inadimplentes, referente as Faturas 

e NFe aqui discutidas; Ainda, deve a empresa requerida providenciar a 

expedição de nova fatura sem a cobrança de tais débitos. À vista da 

ausência de manifestação expressa da parte autora quanto ao seu 

desinteresse na autocomposição (§5º art. 334 CPC), e em atendimento ao 

artigo 334, caput, CPC, designo audiência de conciliação/mediação para o 
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dia 14/11/2018, às 10:00 horas, a ser realizada por conciliador capacitado 

pelo Egrégio Tribunal de Justiça desde Estado, nos temos da Ordem de 

Serviço n. 01/2014 do NPMCSC e Resolução n. 125/2010 do CNJ. Fica, 

desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade, à luz do disposto no §3º do art. 

334 do CPC. Cite-se o réu, por correio, para comparecimento a respectiva 

audiência com antecedência mínima de 20 (vinte) dias. As partes deverão 

comparecer a audiência pessoalmente ou através de preposto com 

poderes para negociar e transigir, bem assim acompanhadas de seus 

advogados e defensores públicos. (§9º e 10, art. 334 do CPC). Registro 

que o não comparecimento injustificado de qualquer uma das partes a 

audiência supra, constituir-se-á ato atentatório a dignidade da justiça, com 

aplicação de multa, na forma do §8º, do art. 334 do CPC. Não havendo o 

comparecimento de qualquer partes, ou, comparecendo, não houver 

autocomposição, poderá a parte requerida oferecer contestação no prazo 

de 15 (quinze) dias, a iniciar a data da audiência de conciliação supra ou 

da ultima sessão de conciliação, caso houver (inciso I, art. 335 CPC), sob 

pena de aplicação da confissão e da revelia, que no for cabível (art. 344, 

CPC). Na hipótese de ser apresentada contestação que traga preliminar 

e/ou documentos, a parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, oferecer 

impugnação. Encerrada a fase postulatória, sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide, venham as partes, no prazo comum de 05 (cinco) dias, 

especificarem as provas que ainda pretendem produzir, sob pena de 

preclusão. Intime-se. Cumpra-se. (Assinado digitalmente por) Ester Belém 

Nunes Juíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1007833-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO CAMARGO PENTEADO NETO (ADVOGADO(A))

CLEDSON QUINTEIRO LIMA FILHO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE APARECIDO DA SILVA (RÉU)

RITA CRISTINA CEZARIO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DESPACHO Processo: 1007833-73.2017.8.11.0002. 

AUTOR: CLEDSON QUINTEIRO LIMA FILHO RÉU: JOSE APARECIDO DA 

SILVA, RITA CRISTINA CEZARIO DA SILVA Vistos etc. Através do 

petitório acostado no Id. 14366363, a parte autora informa seu 

desinteresse na realização da audiência de conciliação, ao argumento de 

que os requeridos já desocuparam o imóvel, permanecendo somente a 

discussão ao que concerne as perdas e danos. Pois bem. Uma das 

inovações mais comentadas do novo CPC diz respeito a obrigatoriedade 

de designação da audiência de conciliação ou de mediação, nos termos 

previstos no artigo 334 da nova lei processual civil. O novo CPC rompeu 

com o sistema processual essencialmente litigioso e atribuiu alta 

relevância as formas alternativas e consensuais de solução dos conflitos, 

especialmente a conciliação e a mediação. Relevante salientar que a parte 

deve manifestar-se expressamente sobre seu interesse na designação ou 

não de audiência de tentativa de conciliação. O autor deve expressar sua 

opção na petição inicial (art. 319, VII e art. 334, §5º) e o réu deverá 

manifestar-se por petição (art. 334, §5º). Contudo, in casu, somente o 

autor manifestou desinteresse no ato conciliatório, sendo importante 

destacar que mesmo que o autor manifeste-se contrário a realização da 

audiência, esta poderá ser realizada, haja vista não haver qualquer 

renúncia da parte requerida. Diante de todo o exposto, indefiro o 

requerimento formulado pela parte autora, e redesigno o ato para o dia 8 

de novembro de 2018, às 15h00min. Intimem-se e cumpra, fazendo 

constar o novo endereço dos requeridos. Várzea Grande, 7 de agosto de 

2018. (assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008656-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MANOEL GUEDES (ADVOGADO(A))

DORALICE XAVIER LIMA PEREIRA (AUTOR(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 DESPACHO Processo: 1008656-13.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): DORALICE XAVIER LIMA PEREIRA RÉU: ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Retifico em parte da 

decisão de id. 15521740, para constar que a data designada para a 

realização da audiência de conciliação é 29 de Janeiro de 2019, às 15h20. 

Intimem-se. Várzea Grande, 28 de setembro de 2018. (Assinado 

digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 250106 Nr: 9487-59.2010.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REDEPREV-FUNDAÇÃO REDE DE PREVIDENCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO SILVESTRE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: érika cassinelli palma - 

OAB:189.994SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE NUCIA DE MARCHI - 

OAB:15.444 - OAB/MT, LUCIANO LUIS BRESCOVICI - OAB:6814-B

 Vistos etc(...) Ademais, não é razoável que a ação de execução venha a 

cair no vazio, sem qualquer resultado efetivo. De todo o exposto, indefiro 

o desbloqueio do dinheiro, e, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC, 

converto a indisponibilidade em penhora e transfiro o montante (R$ 

730,76) à Conta Única. Após o trânsito em julgado desta decisão, o que 

deverá ser certificado, libere-se os valores em favor do credor, conforme 

requerido às fls. 117.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 394390 Nr: 8018-02.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RITA DE CACIA VALE MACIEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - OPERADORA DE TELEFONIA BRASIL 

TELECOM S.A. - TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELICA SILVA RODRIGUES - 

OAB:22939/O, LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - OAB:MT 16.625/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245-A

 TERMO DE AUDIÊNCIA

PROCESSO: Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais n. 

8018-02-2015.811.0002 – Id. 194390

DATA/HORA: 27 de setembro de 2018, às 16h30min.

FINALIDADE: Audiência de Instrução e julgamento.

PRESENTES: O Exmo. Sr. Dr. André Mauricio Lopes Prioli – Juiz de Direito, 

a preposta da requerida, Sra. Jeize Aparecida Rodrigues e sua advogada, 

Dra. Lizy Emanoelle de Azevedo.

AUSENTE: A autora Rita de Cacia Vale Maciel, face não ter sido 

encontrada pelo Sr. Oficial de Justiça (certidão de fls. 82), bem como seu 

advogado, Dr. Licínio Vieira de Almeida Junior, devidamente intimado (fls. 

75)

ABERTA A AUDIÊNCIA: Juiz. Postulado pela parte requerida a juntada de 

carta de preposição, e o prazo de 5 dias para a juntada de 

substabelecimento, o que foi deferido pelo MM. Juiz. Pelo MM. Juiz fora dito 

que: 1) Prejudicada a tomada do depoimento da autora, diante da sua não 

intimação, contudo, tendo a parte requerida insistido em seu depoimento, 

redesigno audiência para o dia 14 de fevereiro de 2019, às 14h30min. 2) 

Expeça-se novo mandado de intimação à autora, nos termos do art. 385, § 

1º, do CPC. 4) Saem os presentes devidamente intimados. Cumpra-se. 

NADA MAIS. Do que para constar, lavrei o presente termo que lido, vai 

devidamente assinado. Eu, (Luci Ribeiro da Cruz) Assessora, digitei e 

subscrevi.

.

 Dr. André Mauricio Lopes Prioli

Juiz de Direito

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 568 de 620



Dra. Lizy Emanoelle Azevedo

Adv/requerida

Jeize Aparecida Rodrigues

Preposto/requerida

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 297011 Nr: 17398-54.2012.811.0002

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES OKAJIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGIANE APARECIDA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ´[..] CHAMO O FEITO À ORDEM e faço as seguintes 

deliberações:1.DECLARO NULA a citação concretizada à fl. 41, bem como 

todos os atos a sucederam.2.Deixo de arbitrar honorários em favor do 

patrono de Regiane Aparecida Campos, uma vez que o autor pugnou pela 

anulação dos atos antes de seu comparecimento no feito.3.Intime-se o 

advogado Moacir Almeida Freitas da presente decisão.4.Preclusa a 

decisão, DETERMINO que seja retificada a capa dos autos e registros do 

Sistema Apolo para constar no polo passivo apenas “Ocupante do Lote 01 

da quadra 10 do Loteamento Terra Nova”.5.Expeça-se mandado para 

citação do ocupante do Lote 01 da quadra 10 do Loteamento Terra Nova, 

devendo este ser citado com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 29 de 

janeiro de 2019, às 15h00min constando que a peça contestatória deverá 

ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados após a 

realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC).6.Registro que o não 

comparecimento injustificado de qualquer uma das partes à audiência 

constituir-se-á ato atentatório à dignidade da justiça, com aplicação de 

multa, na forma do artigo 334, §8º, do CPC.7.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).Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 396015 Nr: 9176-92.2015.811.0002

 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: SIRIO AUGUSTO DA SILVA PINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DE 

SEGURO 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736/O

 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$3.375,00 (três mil trezentos e setenta 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444305 Nr: 9007-71.2016.811.0002

 AÇÃO: Demarcação / Divisão->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOLIANA FERNANDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA LAMONIER DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO OLIVEIRA CASTRO - 

OAB:9237/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, em razão da gratuidade da justiça.Sem condenação em honorários 

advocatícios, ante a inexistência de contraditório.Defiro desde já o 

desentranhamento dos documentos que instruíram a inicial, mediante cópia 

e certificação nos autos, caso requerido.Após o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo com todas as baixas e anotações 

pertinentes.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311277 Nr: 7346-62.2013.811.0002

 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: CLAUDEMIR MARCIO CORADI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO ALENCAR BEZERRA, RONILTO 

PEREIRA DA SILVA, FÁBIO SILVEIRA, MARCOS DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IZONILDES PIO DA SILVA - 

OAB:6.486-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIVANEIDE DOS SANTOS 

BERTO DE BRITO - OAB:9.614, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 4.032, MARCIO SALES DE FREITAS - OAB:7.888

 Vistos etc.

Ao contrário da afirmação do douto patrono da parte autora em seu 

petitório de fls. 150, a certidão de fls. 147, informa que a decisão de fls. 

143 não fora cumprida, devido ao acúmulo de serviço na Secretaria 

Judicial.

Em assim sendo, redesigno o ato para o dia 08 de novembro de 2018, às 

17h20min.

Intime-se e cumpra-se, nos exatos termos da decisão de fls. 143.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 292153 Nr: 12330-26.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIDINEIA CEDRO SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO IBI S.A. - BANCO MÚLTIPLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Sidineia Cedro Souza 

em desfavor de banco Ibi S/A (Banco Bradesco S/A), pelos fatos e 

fundamentos expostos às fls. 129/130.

Observa-se que a parte requerida efetuou o depósito espontâneo da 

quantia que entendia devida (fls. 127), contudo havia saldo remanescente 

a ser pago.

Às fls. 138/139, a parte requerida efetuou o depósito do restante do 

dinheiro, tendo a parte autora concordando com os valores (petição de fls. 

142/143).

Vieram os autos conclusos.

 É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pelo exequente foi satisfeita, 

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 
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de Processo Civil.

Custas pela executada.

Libere o valor em favor da parte autora, DEVENDO O AUTOR SER 

INTIMADO PESSOALMENTE ACERCA DO VALOR LIBERADO EM FAVOR 

DE SEU ADVOGADO, INCLUSIVE AQUELE DE FLS. 137, nos termos do art. 

450, § 3ª da CNGC.

Transitada em julgado, 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.: 376226 Nr: 23920-29.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DHEILSON BEZERRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT/13.431-B

 Vistos etc.

Proceda à transferência do valor depositado judicialmente na conta única 

(fls. 103) para a conta bancária indicada pela parte autora (fls. 106).

No mais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se os autos no 

seguimento, com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 305500 Nr: 1171-52.2013.811.0002

 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: ELIANE ORMOND DA SILVA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM 

DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE EDGARD DA CUNHA 

BUENO FILHO - OAB:MT 13.604-A

 Vistos etc.

Cumpra-se o item “4” da decisão de fls. 248, intimando também a parte 

autora acerca da petição acostada às fls. 260/262.

 Pagas as custas, arquivem-se os autos.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 289446 Nr: 8975-08.2012.811.0002

 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: ANA CLÉSIA FERREIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUDIC AUDITORIA CONTÁBIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GARCEZ TOLEDO PIZZA - OAB:, 

VILSON PEDRO NERY - OAB:8015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora pessoalmente, via mandado, para no prazo de 05 

(cinco) dias, requerer o que entender de direito, sob pena de extinção do 

feito sem resolução do mérito (art. 485, III, do CPC).

 Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam os 

autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 391322 Nr: 6109-22.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO 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: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-A/MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Outrossim, com fundamento no art. 81 do CPC, condeno a parte 

autora ao pagamento de multa de 5% do valor atualizado da causa à título 

de litigância de má-fé, uma vez que o autor de forma deliberada e 

consciente alterou a verdade dos fatos, tentando se utilizar do processo 

judicial para conseguir objetivo ilegal de se eximir de débitos referentes à 

serviços prestados pela empresa ré (artigo 80, II, III, do CPC).No mais, 

diante da ausência injustificada da parte autora em audiência de 

conciliação (fl. 86), o que configura ato atentatório à dignidade de justiça, 

aplico-lhe a multa no valor de 2% (dois por cento) do valor da causa, 

revertida em favor do estado, conforme preconiza o artigo 334, § 8º do 

CPC. Observe esta secretaria o cumprimento do artigo 574 da CNGC.Tais 

exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC, haja vista que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita. No 

entanto, registro que a gratuidade não afasta o dever de o beneficiário 

pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas (artigo 98, 

§4º, 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. Intimem-se. 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.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Abel Pompeu de 

Campos em desfavor de Net Serviços de Comunicação, pelos fatos e 

fundamentos expostos às fls. 43.

Instado ao pagamento, a parte devedora depositou os valores devidos 

(fls. 46/48).

Às fls. 82/83, a credora concordou com os valores depositados e 

requereu o levantamento do dinheiro.

É o relatório necessário.

 Fundamento e decido.

Verifica-se que a pretensão perseguida pela parte exequente foi 

satisfeita, cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos, com o 

adimplemento da dívida.

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.

Expeça-se o respectivo alvará, nos termos requerido às fls. 82/83, 

intimando a parte autora pessoalmente, nos termos do art. 450, § 3º, da 

CNGC.

Custas pagas (fls. 78).

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e cautelas 

legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 311455 Nr: 7537-10.2013.811.0002

 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: LUCIA DE OLIVEIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A
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 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

 Destarte, a suspensão do processo é disposição de lei, não decorre de 

ato do julgador, mas do fato gerador que dá ensejo à suspensão, tendo 

início a partir do exato momento que este fato se deu, a despeito de 

somente mais tarde o juiz vir a declará-lo suspenso. Tem, portanto, o 

despacho que suspende o processo, efeitos retroativos, ou seja, ex tunc, 

sendo, conforme art. 314, CPC, vedado praticar qualquer ato processual 

no curso da suspensão do feito, afora a realização de atos urgentes, a 

fim de evitar dano irreparável. Desse modo, para que se regularize o 

processo, é preciso oportunizar a substituição processual da parte 

falecida, procedendo-se a suspensão do processo. Assim sendo, 

suspendo o curso do processo pelo prazo de 30 (trinta) dias, a fim de 

regularizar a habilitação do espólio ou dos sucessores do de cujus, na 

forma das disposições processuais.Intimem-se e cumpra-se, com as 

providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 100822 Nr: 10026-64.2006.811.0002

 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: P. H. DIAS . DE . A REPRESENTATO POR SUA MÃE 

GISLAINE LEITE DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A, ALFAGARVES 

CORRETORA DE SEGUROS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6065, OCTAVIANO CALMON NETTO - OAB:8151

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT

 [...] . Sendo assim, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, nos 

termos supracitados, mantendo-se a sentença de fl. 152/154 incólume. No 

mais, em análise da manifestação da embargada, reconheço o caráter 

protelatório do presente recurso, haja vista a inexistência de nenhuma das 

hipóteses do 1.022 do CPC e condeno o embargante ao pagamento da 

multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do CPC, no importe de 2% sobre o 

valor dado à causa, a ser revertido em favor da parte autora, ora 

embargada.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 433814 Nr: 3309-84.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROBERT CAVALCANTE LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:OAB/MT 9333

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:MT 8.506-A

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 108/109, por meio da qual a 

parte requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a 

parte autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 111), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pela 

advogada.

Intime-se o autor pessoalmente, nos termos do Prov. nº 16/2011-CGJ, 

acerca da transferência efetuada.

No mais, pagas as custas, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 1840 Nr: 12218-19.1996.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO PINTO DE FIGUEIREDO, ANTÔNIO 

EDSON PINTO DE FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

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, não mais subsiste competência de direito bancário nesta 

Vara, 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.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 347747 Nr: 14054-94.2014.811.0002

 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: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 3D - COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS 

AUTOMOTIVOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Boaventura Zica - 

OAB:13754-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 Diante do exposto, e por tudo que dos autos constam, reconheço como 

verdadeiros os fatos apontados pela parte autora, em consequência, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação, com resolução de mérito, com 

fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil e, condeno a 

empresa requerida 3D – Comércio de Peças e Serviços Automotivos Ltda 

ao pagamento de R$ 2.314,91 (dois mil, trezentos e quatorze reais e 

noventa e um centavos), acrescidos de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir da citação, bem como correção monetária a partir 

do vencimento das notas fiscais. Condeno, ainda, a requerida ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como, dos 

honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da 

condenação, devidamente corrigido, de acordo com o disposto no art. 85, 

§ 2º, do Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 444748 Nr: 9261-44.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUIZA CARDOSO 

ALAMINO - OAB:9.333 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENES 

CANO - OAB:8506-a

 Vistos etc.

Diante do teor da petição acostada às fls. 99/100, por meio da qual a parte 

requerida informa que efetuou o pagamento da condenação, tendo a parte 

autora concordado com os valores, requerendo o levantamento do 

dinheiro (fls. 95), proceda à transferência do valor depositado 

judicialmente na conta única para a conta bancária indicada pela 

advogada.

Intime-se o autor 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 328198 Nr: 24521-69.2013.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CEMIS SEBASTIANA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROMEIRA MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES - OAB:16216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: andre da costa ribeiro - 

OAB:22.363-A

 Ante o exposto, julgo extinto o presente feito, com resolução do mérito, 

ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, I, do Código 

de Processo Civil.Custas, conforme posta na sentença.Constato que há 

divergência dos doutos patronos que patrocinam a causa com relação ao 

levantamento do dinheiro a ser liberado, bem assim dos honorários 

sucumbenciais.Na hipótese dos autos, tem-se que ambos os advogados 

atuaram de forma igualitária, sendo que as petições encontram-se 

destacadas o nome dos dois causídicos.Dessa forma, considerando que 

os dois advogados atuaram na causa de forma proporcional aos serviços 

efetivamente realizados, os honorários de sucumbência devem ser 

divididos entre os causídicos à razão de 50% (cinquenta por cento).De 

outra banda, tendo em vista a juntada de procuração e autorização 

devidamente assinada pela autora para liberação do valor principal em 

favor do advogado subscritor do petitório de fls. 73/74, tenho que 

prevalece a vontade da parte (fls. 74).Dessa forma, proceda à 

transferência na proporção de 50% concernente aos honorários 

sucumbenciais (15% do valor depositado) aos advogados Milton Jones 

Amorim Vieira e Claudison Rodrigues, nas contas já indicadas no 

processo.Proceda à transferência do valor principal na conta indicada às 

fls. 73.Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com 

as baixas e cautelas legais.P. I. e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 94074 Nr: 3597-81.2006.811.0002

 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: MARILZA MARIA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA VICK LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Analisando os autos, verifico que não há pedidos de nulidades que 

ensejem em provimento de urgência nesta fase, nem mesmo o feito 

comporta julgamento no estado em se encontra.

 Processo em ordem, pelo que o declaro saneado.

 Fixo como ponto controvertido a comprovação da posse mansa e pacífica 

pelos autores, pelo período previsto pelo instituto da usucapião.

 Necessário se faz a produção de provas consistentes na oitiva de 

testemunhas.

Deverão as partes apresentar o rol no prazo de 10 (dez) dias antes da 

data assinalada para realização do ato, sob pena de preclusão (art. 407 

do CPC).

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de novembro de 

2018, às 15h30min.

As testemunhas arroladas na inicial deverão ser intimadas via mandado, 

conforme previsto no art. 455, § 4º, IV, do CPC.

Intimem-se e cumpra-se, com as providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 278131 Nr: 21739-60.2011.811.0002

 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: CINI E FONSECA VIAGENS E TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM CELULAR S/A, T4NET - 

SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SEBASTIÃO DE CAMPOS 

SOBRINHO - OAB:6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:MT 13.245-A, HENRIQUE CÉZAR 

GONÇALVES PARREIRA - OAB:6265, PATRÍCIA MENDES DA SILVA 

CARVALHO - OAB:13800

 Ante o acima exposto e o mais que dos autos consta, com fundamento no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE os 

pedidos formulados pelo autor para: a) Ratificar a tutela provisória 

concedida às fls. 146/147, reconhecer a negativação indevida, declarar 

inexistente o débito da parte autora junto às requeridas delineado à fl. 53 e 

determinar a exclusão definitiva dos dados da autora dos órgão de 

proteção ao crédito.b) Condenar a parte ré ao pagamento da importância 

de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros legais de mora a partir 

do evento danoso levando-se em conta a data da negativação (Súmula 

STJ n. 54), corrigidos monetariamente (INPC) a partir da prolação da 

sentença.c) Condenar a requerida ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da 

condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.d) Determinar a expedição de alvará em favor da 

requerida quanto ao valor consignado pela autora à fl. 149/150.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.: 419060 Nr: 21552-13.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ LOPES SOLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E D M SOARES HOTELARIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FRANCISCATO 

SANCHES - OAB:2321-B/MT, RODRIGO ANTONIO FRITCHE SANCHES - 

OAB:10.241/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

É certo de que os honorários arbitrados ao administrador judicial é de 

responsabilidade da parte credora.

Assim, não tendo o Sr. Perito Administrador concordado com o ajuste 

formulado pelas partes, de que os honorários a ele arbitrados fossem 

quitados pela parte executada, tem-se que deverá ser resguardado o 

montante depositado nos autos para garantia do pagamento.

Contudo, às fls. 272, o credor informa que tomou conhecimento de que o 

Administrador nomeado em contato com o representante legal da 

executada, logrou êxito no recebimento de seus honorários.

Desse modo, necessário se faz seja novamente o Administrator Judicial 

nomeado intimado para manifestação nos autos. Prazo: 10 dias.

 Não havendo resposta, pressupõe sua concordância tácita com o pleito 

acima elencado.

 Decorrido o prazo, conclusos para a liberação da verba depositada nos 

autos.

 Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 268052 Nr: 14732-17.2011.811.0002

 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, MARTA 

JATCZAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO FLÁVIO DIAMANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM RODRIGUES 

GONCALVES - OAB:4156/MT, VITOR HUGO FORNAGIERI - OAB:15661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

Verifica-se que, o acórdão proferido pelo e. TJMT no RAC n. 101406/2017 

(fls. 157/161), reformou a sentença proferida nesses autos, determinando 

a imissão do autor na posse do imóvel reivindicado.

Sendo assim, expeça-se o mandado competente.

Após, imitido o autor na posse do bem, arquive-se o feito com as cautelas 

de estilo.

Intime-se. Cumpra-se.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 572 de 620



 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 301648 Nr: 22409-64.2012.811.0002

 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: MARIA MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HIROSHI OKAJIMA, VERA LUCIA LOPES 

OKAJIMA, Benedita de Tal, Cícera Vilar Rodrigues Pinheiro e esposo, 

Rosileide Leonel da Silva e esposo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2.573/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON HENRIQUE DE PAULA - 

OAB:7.182/MT

 Vistos etc.

Trata-se de AÇÃO DE USUCAPIÃO proposta por Moaci Leonel da Silva e 

Maria Marques da Silva em desfavor de Hiroshi Okajima e Vera Lucia 

Lopes Okajima.

Denota-se que os requeridos, ora proprietários do bem usucapiendo, 

reconheceram o decurso do prazo da prescrição aquisitiva em favor da 

parte autora (fls. 101/110), porém tentada a citação dos confinantes, esta 

restou infrutífera, conforme certidão de fl. 113.

Pois bem.

 Tratando-se de ação de usucapião, a presença do confinante é requisito 

essencial, configurando legítimo litisconsórcio passivo necessário e os 

eventuais cônjuges, condôminos e sucessores também deverão integrar o 

polo passivo se deterem algum tipo de direito real sobre o imóvel lindeiro.

A ação de usucapião possui rito especial, sendo necessário o 

cumprimento de todos os requisitos para efetivo reconhecimento da 

pretensão autoral e nos termos da súmula 391 do Supremo Tribunal 

Federal, "o confinante certo deve ser citado pessoalmente para a ação de 

usucapião".

Consigno ainda que é incumbência do Oficial de Justiça informar 

adequadamente na certidão quanto à ausência ou ocultação dos 

confinantes e, quando, por 02 (duas) vezes, houver procurado o citando 

em seu domicílio ou residência sem o encontrar, havendo suspeita de 

ocultação deverá proceder à citação por hora certa, nos termos do artigo 

252 do CPC.

Desentranhe-se o mandado dos autos para nova tentativa de citação dos 

confinantes.

Em sendo feita a citação com hora certa deverá a escrivã enviar ao réu 

carta dando-lhe ciência de tudo, nos termos do art. 254 do CPC.

Intimem-se e cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 423033 Nr: 23569-22.2015.811.0002

 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: JOSENIL FERREIRA 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

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE a pretensão deduzida na 

inicial resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

empresa ré no importe de R$90,35 (contrato nº 161757067).Arbitro os 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.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 60% (sessenta 

por cento) e a parte autora pelo pagamento de 40% (quarenta por cento). 

Tais exigências, no que se refere à parte autora, ficam suspensas, nos 

termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que é beneficiária da justiça 

gratuita (fl. 24).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.: 400103 Nr: 11375-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA PONTES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3.127-A/MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

e m p r e s a  r é  n o  i m p o r t e  d e  R $ 3 9 3 , 6 6  ( c o n t r a t o  n º 

2010783462024).Condeno a demandada a indenizar a parte autora pelos 

danos morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento danoso e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.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.: 423413 Nr: 23789-20.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILAS FERREIRA DIAS

 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

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito da parte autora junto à 

empresa ré no importe de R$290,24 (contrato nº 5044130644).Condeno a 

demandada a indenizar a parte autora pelos danos morais ocasionados, 

no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora 

de 1% ao mês a contar do evento danoso e correção monetária pelo INPC 

a partir da prolação da sentença.Condeno a requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da condenação, considerando o zelo do profissional, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do 

artigo 85, § 2º do CPC.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.: 451669 Nr: 12587-12.2016.811.0002

 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: MARIZETI BENEDITA DA SILVA SANTOS PROENÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO ALVES PINHO - OAB:MT 

12.709, DENNER B MASCARENHAS BARBOSA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:MT 3.127-A

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 
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resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexigíveis os débitos em discussão neste 

feito que foram negativados em nome da autora (doc. fl. 10-verso) por 

inexistir provas do vínculo contratual mantido entre as partes, ratificando a 

liminar concedida às fls. 12/13.Condeno a demandada a indenizar a parte 

autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar do evento 

danoso e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.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.: 433285 Nr: 2986-79.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALTINA LOPES ABREU DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSE - 

CEMAT, ENERGISA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIGREISO REIS LINO - 

OAB:OAB/MT 16750

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER BARROS 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245-A/ MT

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC; e, 

consequentemente, declaro inexistente o débito constante na negativação 

realizada pela ré (fl. 32), ratificando a liminar concedida à fl. 

51/52.Condeno a demandada a indenizar a parte autora pelos danos 

morais ocasionados, no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos 

de juros de mora de 1% ao mês a contar da inclusão da negativação 

(evento danoso) e correção monetária pelo INPC a partir da prolação da 

sentença.Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor atualizado da 

condenação; 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.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.: 439237 Nr: 6398-18.2016.811.0002

 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: TANIA CRISTINA ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAYRA DA SILVA ANTUNES - 

OAB:12.254-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACKSON FRANCISCO 

COLETA COUTINHO - OAB:MT 9.172-B, JOSE EDUARDO POLISEL 

GONÇALVES - OAB:12.009/MT

 Diante do exposto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial resolvendo o mérito, 

ratificando os termos da liminar concedida às fls. 87/89, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do CPC.Condeno a demandada a indenizar a parte 

autora pelos danos morais ocasionados, no importe de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais) acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e 

correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.Condeno a 

requerida ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da condenação, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.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.: 45616 Nr: 1300-43.2002.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAHER & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGOMAT FRIGORÍFICO DE MATO GROSSO, 

ISAMU SANO, ORIDES TOSCANO, YEDA KOPPS SANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY FERREIRA NEVES SODRÉ 

- OAB:6782/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:DP DE MT

 Vistos etc.

 Diante da informação trazida pelo Leiloeiro Público Oficial às fls. 446, e 

estando preenchidos os requisitos formais para realização do leilão, defiro 

o requerimento formulado pela parte credora às fls. 438/439.

Notifique-se o Leiloeiro e intimem-se as partes.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 504089 Nr: 15905-66.2017.811.0002

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO MARCELO ALVES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO BOULANGER STIVAL DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA APARECIDA DA 

SILVA CRUZ - OAB:19066/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANSELMO MATEUS 

VEDOVATO JUNIOR - OAB:9.429/MS, ELDA APARECIDA DOS SANTOS 

MENEZ - OAB:8.436 A

 Em atendimento à decisão de fls. 53 intimo a parte embargada para se 

manifestar aos autos no prazo de 15 dias. NADA MAIS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 93554 Nr: 3119-73.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brinap brindes e artigos personalizados ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUDERLY S. VARELLA JR. - 

OAB:OAB/MT-7298, MANOEL C DIAS AMORIM - OAB:6470

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 255, 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 426747 Nr: 25476-32.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VOLPATO & CIA LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REGINALDO LUIZ DE ALMEIDA FERREIRA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR BARROS FREITAS OSTI - 

OAB:18335/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos, em correição.

Em atendimento ao pleito de fls. 96, expedi ofício eletrônico ao DENATRAN, 

via RENAJUD, cuja reposta, em anexo, aponta a existência de 11 (onze) 

veículos em nome do devedor, no entanto todos contendo inúmeras 

restrições judiciais, essas oriundas das justiças estadual e trabalhista, 

consoante se observa das consultas em anexo, o que a princípio torna 

inócua a constrição sobre os mesmos.

De qualquer modo, procedo à intimação do credor, via DJE, para que no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito dos documentos que 

ora se junta, requerendo o que entender de direito e visando dar 

prosseguimento ao feito.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 388357 Nr: 4328-62.2015.811.0002

 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: JORGE DE ALMEIDA BUENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIA DE CAMPOS MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICY KELLY NUNES DE MELO 

ACHITTI - OAB:OAB/MT 13.624 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA 

- OAB:4801-B/MT

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Outrossim, com fundamento no art. 81 do CPC, é de rigor a 

condenação da parte autora ao pagamento de multa de 5% do valor 

atualizado da causa à título de litigância de má-fé, devendo ainda arcar 

com os prejuízos suportados pela parte adversa com despesas 

processuais e honorários de advogado.Tais exigências, no entanto ficam 

suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, haja vista que a parte 

autora é beneficiária da justiça gratuita. No entanto, registro que a 

gratuidade não afasta o dever de o beneficiário pagar, ao final, as multas 

processuais que lhe sejam impostas (artigo 98, §4º, 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. 

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 346038 Nr: 12628-47.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DE ARAUJO LAFETÁ NETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MB ENGENHARIA S.A, ELIZABETH NEVES 

BORGES CAMPOS GUERRA, JOÃO ANTONIO GONÇALVES GUERRA 

NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGAR ESPÍRITO DO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ 

- OAB:16377

 Vistos etc.

Nada obstante a certidão de fls.89, verifica-se que a parte requerida MB 

Engenharia S.A foi devidamente citada, bem como apresentou 

contestação ás fls. 57.

Desse modo, certifique-se quanto à tempestividade da contestação, após 

intime-se a parte autora para que, em 15 (quinze) dias, apresente a sua 

peça de impugnação à contestação.

No mais, especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 5533 Nr: 3286-37.1999.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS HONÓRIO DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camargo Soares Empreendimento Imobiliário, ., 

,, .

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO DE ASSIS SILVEIRA 

MARQUES - OAB:3552-B/MT, ROBERTO ANTUNES BARROS - 

OAB:3825/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HONORÁRIO DE 

CASTRO - OAB:3541- B

 Vistos etc.

Em face da petição de fls. 201, em que a parte exequente renuncia seu 

direito ao crédito, homologo a renúncia manifestada, para que surta seus 

jurídicos e legais efeitos e, via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, 

com julgamento do mérito, com fulcro no art. 794, inciso IV, do Código de 

Processo Civil.

Libere-se as penhoras, desconstituindo o fiel depositário.

Sem custas e honorários advocatícios.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

P. I. e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 73797 Nr: 6714-51.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUIÇAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE- 

UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUZAN KELLY FERREIRA FALCI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO AMBROSIO CINTRA - 

OAB:MT 8.934

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRE DEUSDETH LUIZ 

HENRIQUE CHAVES FADINI - OAB:7645

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito formulado pelo credor às fls. 263/264, 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.: 73583 Nr: 6528-28.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUNICE APARECIDA DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TUT TRANSPORTES LTDA., JOÃO LUIZ DE 

CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO JOÃO DOS SANTOS - 

OAB:MT 10.408, ARIANE MARTINS FONTES - OAB:11423-B/MT, 

LINDOLFO MACEDO CASTRO - OAB:7.174

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HENRIQUE CÉSAR G. 

PARREIRA - OAB:OAB-MT 6265, ITAMAR DERVALHE - OAB:2142-A, 

Wilber Norio Ohara - OAB:MT 8.261

 Vistos etc.

Em atendimento ao pleito de fls. 499, primeiramente expedi ofício eletrônico 

ao DENATRAN, via RENAJUD, cuja reposta, em anexo, aponta a existência 

de quase duas centenas de veículos (ônibus) em nome do devedor TUT, 

no entanto todos contendo diversas restrições judiciais, oriundas das 

justiças estadual, federal e trabalhista, consoante se observa das 

consultas em anexo, o que a princípio inviabiliza a constrição sobre os 

mesmos, sendo certo ainda que se tem notícias de que a empresa 

encontra-se ou encontrava-se em recuperação judicial, o que demandaria 
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a habilitação do crédito ora em execução perante o juízo especializado. 

Outrossim, encontrou-se 02 (dois) veículos em nome do devedor JOÃO 

LUIZ DE CAMPOS, ambos contendo restrição bancária, o que impossibilita 

a penhora sobre sua propriedade, sendo cabível, contudo, a penhora 

sobre direitos creditórios, desde que resguardadas os direitos da 

instituição bancária respectiva.

De qualquer modo, poderá o credor, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se a respeito a dos documentos que ora se junta, requerendo 

o que entender de direito.

De outro lado, considerando que o exequente esgotou, sem êxito, os 

meios administrativos e judiciais na busca de bens em nome do devedor, 

DEFIRO o pedido de expedição de ofício eletrônico à Receita Federal, via 

sistema INFOJUD, extraindo-se informações dos executados referentes 

aos 02 últimos anos fiscais, em anexo.

ATENTE-SE PARA QUE AS INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS 

DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DO EXECUTADO NÃO SEJAM 

JUNTADAS AS AUTOS, POR SE TRATAREM DE DOCUMENTOS 

SIGILOSOS, DEVENDO AS MESMAS SER ARQUIVADAS EM PASTA 

PRÓPRIA, CONFERINDO-SE AO EXEQÜENTE APENAS O DIREITO DE 

CONSULTÁ-LAS EM CARTÓRIO.

 Assim, deverá o credor, no prazo de 15 dias, requerer o que entender de 

direito.

Intime-se e cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005930-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DIOGO DA SILVA ALVES (ADVOGADO(A))

WAGNER BARBOZA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - EPP (RÉU)

claysson wellington moreira (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1005930-66.2018.8.11.0002. 

AUTOR: WAGNER BARBOZA DE OLIVEIRA RÉU: CLAYSSON 

WELLINGTON MOREIRA, SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA DA 

GUIA LTDA - EPP Vistos. Cite-se/intime-se a parte requerida, com 

antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de 

conciliação que designo para o dia 8 de Novembro de 2018, às 14h40 

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). 

Concedo à parte autora os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes 

do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Várzea Grande, 2 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1009525-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSY ANNE MENEZES GONCALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR (ADVOGADO(A))

ANDREIA CEREGATTO GOMES DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A C I COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1009525-10.2017.8.11.0002. 

AUTOR: CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA RÉU: A C I 

COMUNICACOES E SERVICOS LTDA - EPP Vistos. Cuida-se de Embargos 

de Declaração opostos pela parte autora, em que alega que a sentença 

proferida foi omissa ao não se manifestar quanto à petição de id. 

11309856, na qual requereu a desconsideração do pedido de desistência 

e prosseguimento do feito. Ainda, alegou a existência de erro material (id. 

12950732). Certificada a tempestividade dos embargos, os autos vieram 

conclusos (id. 13231668). É o relato. Fundamento e decido. Os embargos 

de declaração encontram respaldo no art. 1.022 do CPC, possuindo a 

função de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão 

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento e corrigir erro material, portanto os embargos servem à 

integração da decisão. No caso, a embargante sustenta que a sentença 

foi omissa ao deixar de manifestar quanto à petição de id. 11309856. 

Nesse ponto, razão assiste ao embargante, haja vista que antes da 

prolação da sentença, a requerente já havia manifestado pela 

desconsideração da petição de desistência. Cumpre anotar que, segundo 

estabelece o art. 494, I e II do CPC: “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.” É o que se dá na hipótese dos autos, pois, como se observa 

do referido decisum, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com 

fundamento no art. 485, VIII do CPC, sem se atentar ao fato de que havia 

sido requerido a desconsideração do pedido de desistência. Por fim, 

anote-se que, na presente data foi proferido sentença de extinção sem 

mérito no processo litispendente a este, de n. 1000212-88.2018.8.11.0002. 

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração com efeitos 

modificativos, por consequência revogo a sentença de extinção do feito 

sem resolução do mérito proferida, determinando o prosseguimento do 

feito. 1) Cumpra-se a decisão que concedeu a tutela de urgência (id. 

11287495). 2) Cite-se/ intime-se a parte requerida, com antecedência 

mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer em audiência de conciliação 

que designo para o dia 8 de novembro de 2018, às 16horas, constando 

que a peça contestatória deverá ser apresentada no prazo de 15 (quinze) 

dias após a realização do ato (artigo 335, inciso I, CPC). Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 10 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES PRIOLI 

Juiz de Direito V

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000758-80.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA SOARES DA SILVA MORAES (AUTOR(A))

SONIA FRASSETTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME (RÉU)

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1000758-80.2017.8.11.0002. 

AUTOR: ROSA SOARES DA SILVA MORAES RÉU: EMPREENDIMENTOS 

NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA - ME, CARLOS BARBOSA IMOVEIS E 

EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Vistos. Cuida-se de Ação Declaratória de 

Nulidade de Ato Jurídico c/c Danos Morais com Pedido de Liminar, 

proposta por ROSA SOARES DA SILVA MORAES em desfavor de 

EMPREENDIMENTOS NOSSA SENHORA DA GUIA LTDA., CARLOS 

BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA. e BARBOSA E RAMOS 

LTDA – EPP. Aduz que, celebrou com a primeira requerida Compromisso 

de Compra e Venda, para a aquisição dos lotes 7 e 8 da Quadra 88, do 

Loteamento Parque Paiaguás, neste Município, os quais foram Financiados 

em 36 parcelas pela Financial Imobiliária S/A. e devidamente quitados. 

Afirma que, ao solicitar o carnê do IPTU constatou que este estava em 

nome do segundo requerido, e ao procurar a primeira requerida foi 

informada pela Sra. Célia que os imóveis haviam sido transferido para 

empresa Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda. E, após 

comprovar o pagamento do imóvel, esta lhe propôs uma troca por outros 

imóveis localizados em outro loteamento, o que não foi aceito pela 

requerente. Sustenta que, a primeira ré alienou de forma fraudulenta os 

seus imóveis, cancelando a averbação em seu nome, com fundamento 

apenas em publicações em diários de pouca circulação. Assim, requer a 

concessão de liminar para determinar a averbação da existência da 

presente ação nas matrículas dos imóveis a fim de dar ampla publicidade, 

bem como que se suspenda qualquer registro nas referidas matrículas, 

até o julgamento da demanda. Pugna pelos benefícios da assistência 
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judiciária gratuita. Determinada a emenda à inicial (id. 4829001), a parte 

autora peticionou corrigindo a maioria dos apontamentos realizados. Após, 

determinada a intimação para comprovar que a terceira requerida está 

ativa, juntou o documento de id. 11899081. Os autos vieram conclusos 

para decisão. Fundamento e decido. Inicialmente, recebo a emenda à inicial 

pois satisfatória. 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 a requerente a concessão de tutela antecipada para que 

se averbe à margem da matrícula a existência da presente ação, bem 

como que se suspenda e bloqueie a matrícula para averbações. De outro 

norte, merece acolhimento o pedido subsidiário, para decretação da 

indisponibilidade do bem até julgamento final da demanda, pois este possui 

caráter nitidamente cautelar, estando presentes os elementos que 

indiquem a necessidade da adoção da medida assecuratória, com o 

escopo de preservar o objeto do processo ou evitar lesão. A 

documentação acostada aos autos demonstra que a autora adquiriu os 

lotes em discussão, efetuando o pagamento do valor firmado, contudo 

houve o cancelamento da averbação em seu nome nas matrículas dos 

imóveis, transferindo-os para o seguindo requerido. Ressalta-se que a 

concessão da liminar também visa acautelar o interesse de terceiros que 

porventura tenham interesse em adquirir o imóvel, bem como o interesse 

da própria parte autora a fim de resguardá-la de eventual alegação, por 

parte daqueles, de desconhecimento sobre a presente discussão, 

revela-se necessária a averbação na matrícula dos imóveis, sobre a 

pendência da presente ação judicial. Corroborando com a situação 

exposta nos autos, colaciono o seguinte julgado: “RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – TUTELA 

ANTECIPADA CONCEDIDA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO PARA 

DESBLOQUEIO DE MATRÍCULA DA PROPRIEDADE - AUSÊNCIA DE 

DOCUMENTOS PARA REFUTAR PROVA INEQUÍVOCA - DECISÃO 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.Agravante não demonstrou 

situação concreta de perigo de dano ou risco que representa o bloqueio 

da matrícula da área, bem como deixou de trazer documentos que 

refutassem a prova inequívoca. 2.Necessária a manutenção do bloqueio 

da matrícula a fim de preservar o objeto de litígio até seu efetivo desfecho. 

(AI 82776/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 

16/03/2017) (destaquei) Assim, no presente caso, a concessão de tutela 

caberia de forma ad cautelam, para determinar ao cartório competente a 

anotação nas margens das matrículas das áreas sobre a existência da 

presente ação declaratória, bem como o impedimento de alienação ou 

quaisquer gravames sobre os referidos imóveis. De outro norte, não há 

que se falar em perigo da irreversibilidade da medida, diante da sua 

própria natureza jurídica, vez que poderá a mesma ser revertida a 

qualquer momento, desde que presentes os requisitos. Ante o exposto, 

DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar o bloqueio das 

matrículas de n° 63.246 e 63.247, ambas do 1º Serviço Notarial e Registro 

de Imóveis de Várzea Grande, para que os imóveis não sejam transferidos 

a terceiros sem autorização judicial, devendo ser averbado à margem das 

matrículas a existência da presente ação, com a especificação de seu 

objeto, evitando-se, assim, a incidência de possíveis erros a terceiros. 

Expeça-se ofício ao mencionado Cartório de Imóveis. Concedo à parte 

autora os benefícios da assistência judiciária, nos moldes do art. 98, do 

CPC. Citem-se/ intimem-se os réus, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 

8 de novembro de 2018, às 16h20m, 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, 10 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1007608-19.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): CARMEM DOS SANTOS AQUINO, ALEXANDRE AQUINO, 

EDILAINE AQUINO, ALLAN AQUINO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Cuida-se de Ação de 

Indenização por Responsabilidade Civil c/c Danos Morais e Danos 

Materiais proposta por CARMEM DOS SANTOS AQUINO, ALEXANDRE 

AQUINO, EDILAINE AQUINO, ALLAN AQUINO em desfavor de ENERGISA 

MATO GROSSO. Aduz que, no dia 14/12/2017, o Sr. Odair Mauro Braz 

Aquino, companheiro da primeira requente e pai dos demais autores, ao 

fazer manobra do caminhão de boiadeiro que dirigia parou embaixo de um 

cabo de alta voltagem e foi vítima de uma forte descarga elétrica que 

resultou na sua morte instantânea por eletroplessão. Sustentam que, o 

incidente correu em razão da fiação de energia elétrica estar baixa, em 

altura irregular, de modo que a requerida agiu de forma negligente ao 

deixar de fazer a manutenção e adequação necessária na rede de 

transmissão de alta voltagem, e sua responsabilidade é objetiva. 

Argumenta que, Sr. Odair Mauro Braz era o único provedor do lar e sua 

companheira era exclusivamente dependente do falecido, de modo que 

após o seu óbito ela ficou sem qualquer amparo financeiro para promover 

a subsistência familiar e despesas do dia a dia. Assim, requer a 

concessão de tutela de urgência para determinar que a requerida pague 

pensão mensal no valor correspondente a 2/3 do salário mínimo, até 

quando a vítima completaria 75 anos, expectativa média de vida do 

brasileiro. Os autos vieram conclusos para decisão. É o relato. 

Fundamento e decido. Pois bem. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela 

de urgência será concedida quando houver a elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Visa a requerente a imediata determinação de que a requerida 

lhe pague pensão alimentícia, sob o fundamento de que seu companheiro 

e provedor da família foi a óbito em razão da negligência da requerida em 

realizar a adequada manutenção da rede elétrica. Ocorre que, é incabível 

a análise do pedido de antecipação de tutela nos termos postos na atual 

fase do feito, porque invariavelmente acarretaria no esgotamento do 

mérito sem a devida oportunidade de exercício do contraditório e da ampla 

defesa. Destarte, conquanto a parte autora tenha juntado documentos que 

evidenciem a probabilidade do direito, como o Boletim de Ocorrência 

indicando que a provável causa do sinistro foi a descarga elétrica, 

seguida de um incêndio do veículo (id. 14939684), consta no laudo pericial 

emitido pela Politec que a causa do acidente é indeterminada (id. 

14939710), de modo que, até prova em contrário, não se pode afirmar 

categoricamente que o acidente que vitimou o esposo da requerente 

decorre da negligência da ré. Cumpre anotar que, embora a 

Concessionária de Energia Elétrica responda de forma objetiva pelos 

danos causados em decorrência do fornecimento de energia elétrica e por 

ser delegatária de serviço público, existem elementos que, por sua própria 

natureza, rompem o nexo de causalidade que deve existir entre o ato 

praticado, lícito ou ilícito, e os danos dele decorrente, dentre os quais 

menciona-se a culpa exclusiva da vítima, o caso fortuito e a força maior, 

os quais deverão ser devidamente apurados na fase probatória. Ademais, 

o deferimento da tutela antecipada conforme pleiteado, imediato 

pagamento de pensão alimentícia, implicaria na irreversibilidade dos efeitos 

da decisão, inibindo a concessão da tutela de urgência pretendida, nos 

termos do § 3º do art. 300, do CPC. Assim, a constatação da veracidade 

dos fatos narrados na exordial, está condicionada à produção de provas 

e ao crivo do contraditório, sendo incabível a análise do pedido de 

antecipação de tutela nos termos postos na atual fase do feito, porque 

invariavelmente acarretaria o esgotamento do mérito sem a devida 

oportunidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o 

disposto no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. Ante o 

exposto, e por tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o pedido de 

concessão da tutela de urgência pleiteado pela parte autora. Concedo aos 

autores os benefícios da gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98, do 

CPC. Cite-se/intime-se o réu, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, 
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para comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 13 

de novembro de 2018, às 16h20. Consigne-se 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). Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 28 de agosto de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito
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Parte(s) Polo Passivo:

SUBWAY REALTY DO BRASIL LTDA (RÉU)

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA (RÉU)

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008633-67.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT RÉU: 

SUBWAY REALTY DO BRASIL LTDA, FRANKLIN DELBEM ALMEIDA, 

THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA ALMEIDA Vistos. Trata-se de 

Ação de Despejo com Pedido de Tutela Antecipada e Cobrança de 

Alugueis e Acessórios da Locação, proposta por INSTITUIÇÃO 

EDUCACIONAL MATOGROSSENSE - IEMAT, em desfavor de SUBWAY 

REALTY E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE DO BRASIL LTDA., 

FRANKLIN DELBEM ALMEIDA e THAIS CLAUDIA GASPARETO DA SILVA 

ALMEIDA. Aduz que, em 21 de janeiro de 2016, celebrou Contrato de 

Locação de Espação Físico com a empresa requerida, em que foram 

fiadores os requeridos Franklin Delbem Almeida e Thais Gaspareto Da 

Silva Almeida, para locação do espaço físico nas dependências da autora, 

destinado à instalação de uma franquia da lanchonete Marca Subway, 

pelo valor mensal de R$4.200,00 (quatro mil e duzentos reais). Contudo, a 

requerida está descumprindo o contrato, tendo em vista que tornou-se 

inadimplente, e no período de 22/9/2016 a 22/8/2018 o débito atinge o 

montante de R$122.008,48 (cento e vinte e dois mil e oito reais e quarenta 

e oito centavos). Afirma que, encaminhou notificação extrajudicial ao 

locatário e aos fiadores oportunizando a regularização do pagamento, 

porém sem êxito. Informa que o espaço físico locado encontra-se 

atualmente em situação de abandono, o que impossibilita a instauração de 

novos serviços destinados à comunidade interna e externa da instituição. 

Assim, requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela para ser 

determinado a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, ou 

pagamento do débito em igual prazo. E os autos vieram conclusos. É o 

breve relatório. Fundamento e decido. A Lei do Inquilinato (Lei n.º 

8.245/91) utiliza o Código de Processo Civil subsidiariamente, quando a 

mesma for omissa, conforme o disposto no art. 79 da referida lei especial, 

todavia esta traz em seu art. 59, §1º um rol de casos que autorizam a 

concessão da tutela antecipada nas ações de despejo. No presente caso 

pretende a requerente (locadora) o rompimento do contrato locatício em 

razão do inadimplemento por parte da requerida (locatária). Noticia que o 

imóvel se encontra desocupado e pleiteia a concessão de medida liminar 

para que seja imitida na posse. Nesse passo, analisando o contrato 

formulado entre as partes, verifica-se que o caso sub judice não se 

enquadra em qualquer das hipóteses para a concessão de liminar 

previstas no art. 59, da Lei de Locação. Todavia, é possível o deferimento 

de tutela de urgência antecipada em ações de despejo, caso em que a 

decretação liminar de despejo ou o pedido de imissão de posse ficará 

condicionado ao atendimento dos requisitos do art. 300 e seguintes do 

Código de Processo Civil. No caso, vislumbra-se a existência dos 

requisitos autorizadores à concessão da tutela antecipada de urgência 

prevista no art. 300 do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o 

perigo de dano. A probabilidade do direito evidencia-se pelos documentos 

constantes nos autos, os quais comprovam a propriedade do autor, o 

inadimplemento e o abandono do imóvel pelo locatário, caracterizando 

infração contratual, segundo previsto na cláusula quarta e alínea “g” da 

Cláusula Sétima, do Contrato de Locação. A probabilidade do direito resta 

evidenciada pelos documentos constantes nos autos, os quais 

comprovam a existência de contrato de locação entre as partes. Some-se 

a isso, o encaminhamento de notificação extrajudicial à requerida 

solicitando que cumpra com sua obrigação, regularizando o pagamento de 

alugueis, sem que houvesse retorno. Ademais, havendo o provável 

abandono do imóvel locado, para que o locador seja emitido na posse 

faz-se necessária a autorização judicial para que ingresse neste, sob 

pena de ser responsabilizado por eventuais danos aos bens do locatário: 

Nessa linha de raciocínio, trago à colação jurisprudência sobre o tema em 

questão: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO 

AJUIZADA POSTERIORMENTE AO ABANDONO DO IMÓVEL PELA 

LOCATÁRIA. POSSIBILIDADE. OBJETIVO: EXTINÇÃO DA RELAÇÃO 

JURÍDICA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Celebrado o 

contrato de locação, opera-se o fenômeno do desdobramento da posse, 

pela qual o locador mantém para si a posse indireta sobre o imóvel, 

transferindo ao locatário a posse direta, assim permanecendo até o fim da 

relação locatícia. 2. Enquanto válido o contrato de locação, o locatário tem 

o direito de uso, gozo e fruição do imóvel, como decorrência de sua posse 

direta. Nessa condição, pode o locatário, sem comprometimento de seu 

direito, dar ao imóvel a destinação que melhor lhe aprouver, não proibida 

por lei ou pelo contrato, podendo, inclusive, se assim for sua vontade, 

mantê-lo vazio e fechado. 3. As ações de despejo têm natureza pessoal, 

objetivando a extinção do contrato de locação, em razão do fim de seu 

prazo de vigência, por falta de interesse do locador em manter o vínculo 

porque o locatário inadimpliu qualquer de suas obrigações ou ainda porque 

é de seu interesse a retomada do imóvel, por uma das causas previstas 

em lei. 4. Hipótese em que, não existindo nos autos prova de que o 

contrato de locação foi rescindido, deve prevalecer a presunção de sua 

validade, sendo vedado à locadora retomar a posse do imóvel por sua 

livre e espontânea vontade, ainda que a locatária estivesse inadimplente 

no cumprimento de suas obrigações, sob pena de exercer a autotutela. O 

remédio jurídico, em tal caso, nos termos do art. 5º da Lei 8.245/91, é o 

ajuizamento da necessária ação de despejo. 5. Recurso especial 

conhecido e improvido.” (Processo: REsp 588714 CE 2003/0159137-0. 

Relator(a): Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA. Julgamento: 09/05/2006. 

Órgão Julgador: T5 - QUINTA TURMA. Publicação: DJ 29/05/2006 p. 286. 

LEXSTJ vol. 202 p. 124 RDR vol. 39 p. 387). (destaquei) “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO - 

PROVÁVEL ABANDONO DO IMÓVEL ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO 

- NÃO ENTREGA DAS CHAVES - IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL EM 

FAVOR DO LOCADOR - POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. 1. 

Havendo provável abandono do imóvel locado, pode o locador ser imitido 

na posse, mesmo que o abandono tenha se dado em data anterior ao 

ajuizamento da ação. 2. "Ainda que seja um fato notório o abandono do 

locatário do imóvel locado, somente através de autorização judicial poderá 

o locador ingressar na coisa, sob pena de vir a ser responsabilizado por 

qualquer dano praticado em bens (existentes ou supostos) do locatário". 

(Comentários à Nova Lei do Inquilinato, Juruá, 2ª ed.).” (Processo: AI 

1802917 PR Agravo de Instrumento - 0180291-7. Relator(a): Prestes 

Mattar. Julgamento: 05/11/2001. Órgão Julgador: Setima Câmara Cível 

(extinto TA). Publicação: 23/11/2001 DJ: 6009)(negritei) Assim 

ponderando, temos as afirmações da parte autora noticiando que a parte 

requerida abandonou o imóvel antes do fim contrato, além de não efetuar o 

pagamento do aluguel, mostra-se pertinente o deferimento de tutela de 

urgência, para determinar a desocupação do bem. Consigna-se que, a 

requerida efetuou o depósito da caução prevista na Lei de Locação, 

conforme se extrai do documento de id. 15532213. Ante o exposto, nos 

termos do art. 300 do CPC, CONCEDO a tutela de urgência, para 

determinar a parte requerida desocupe o imóvel voluntariamente no prazo 

de 15 (quinze), entregando as chaves do imóvel, sob pena de despejo 

coercitivo. Em igual prazo, poderá a requerida purgar a mora, evitando-se 

o despejo, desde que efetue o pagamento do débito atualizado, conforme 

cálculo trazido aos autos pela autora e mediante depósito judicial, incluídos 

os aluguéis e acessórios da locação que vencerem até a sua efetivação, 

as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis, os juros de mora, 

as custas e os honorários do advogado do locador, fixados em dez por 

cento (10%) sobre o montante devido, se do contrato não constar 

disposição diversa (artigos 59, § 3ºe 62, II, da Lei n.º 8.245/91). Decorrido 
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o prazo sem purgação da mora ou entrega voluntária das chaves, 

expeça-se mandado de imissão do locatário da posse o imóvel objeto de 

contrato de locação com o requerido, devendo ser lavrado o termo de 

constatação, quanto aos bens encontradiços no interior do imóvel, os 

quais permanecerão sob a responsabilidade da parte autora até o final da 

lide, mediante termo de depósito. Desde já, fica autorizado o arrombamento 

do imóvel, se necessário for, devendo tudo ser certificado pelo Oficial de 

Justiça. Insta consignar que, conquanto o art. 59 da Lei nº 8.245/91 

disponha que se aplica às ações de despejo o procedimento ordinário, o 

qual foi substituído pelo procedimento comum do CPC de 2015, que prevê 

a realização de audiência de conciliação antes do início do prazo de 

resposta, entendo ser dispensável a referida audiência na ação de 

despejo. Isso porque, a designação de audiência de conciliação no caso 

em comento retiraria a possibilidade de rápida solução para o 

inadimplemento da locação conforme estruturado na Lei n. 8.245/91, 

representando retrocesso incompatível com o intuito da lei especial, motivo 

pelo qual deixo de designá-la, neste momento. CITE-SE/INTIME-SE o 

locatário para responder à ação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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, 28 de 

setembro de 2018. (Assinado digitalmente) ANDRÉ MAURICIO LOPES 

PRIOLI Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008715-98.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR FERREIRA FRANCA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILLER ARRUDA NOVAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008715-98.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: GILMAR FERREIRA FRANCA REQUERIDO: MILLER ARRUDA 

NOVAES Vistos. Cumpra-se como deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante com as nossas 

homenagens. Às providências. Várzea Grande, 28 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1008623-23.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LYZIA SPARANO MENNA BARRETO FERREIRA (ADVOGADO(A))

RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

Aiara Lucia da Silva (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008623-23.2018.8.11.0002. 

REQUERENTE: RAIMUNDO ANTONIO DOS SANTOS REQUERIDO: AIARA 

LUCIA DA SILVA Vistos. Em análise dos autos verifica-se que o presente 

feito está endereçado ao Juizado Especial Cível, de forma que este juízo 

carece de competência para processar e julgar a presente demanda. Ante 

o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA e determino a sua redistribuição 

para o Juizado Especial Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Várzea Grande, 28 de setembro de 2018. 

(Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008712-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

HUSTANY DE ARAUJO CAMPESATO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MRV PRIME PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1008712-46.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): HUSTANY DE ARAUJO CAMPESATO RÉU: MRV PRIME 

PROJETO MT C INCORPORACOES SPE LTDA Vistos. Cite-se/intime-se a 

parte requerida, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para 

comparecer em audiência de conciliação que designo para o dia 30 de 

Janeiro de 2019, às 14h20 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). Concedo à parte autora os benefícios da 

gratuidade da justiça, nos moldes do art. 98 e 99 do CPC. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea Grande, 28 

de setembro de 2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1004210-64.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA ALVES DE SOUZA (AUTOR(A))

SERGIO ANTONIO DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE PATRICIA DE SIQUEIRA (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE MAURICIO LOPES PRIOLI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE DECISÃO Processo: 1004210-64.2018.8.11.0002. 

AUTOR(A): APARECIDA ALVES DE SOUZA RÉU: ELIANE PATRICIA DE 

SIQUEIRA Vistos. Aportou aos autos petição em que a autora informa que, 

decorrido o prazo concedido para a desocupação voluntária, a requerida 

não desocupou o imóvel e está lhe ameaçando (id. 15375476). Assim, 

requer seja deferido reforço policial para cumprimento do mandado de 

despejo. Pois bem. Tendo em vista que, devidamente intimada para 

desocupar o imóvel voluntariamente no prazo de 30 (trinta) dias a 

requerida não o fez (id. 14637927), expeça-se o mandado de despejo, 

imitindo a autora na posse do seu imóvel. DEFIRO o reforço policial, bem 

como o arrombamento do imóvel, de necessário ao cumprimento do 

mandado. Para tanto, deverá ser expedido ofício requisitório ao Comando 

Geral do Batalhão da Polícia Militar desta Comarca para o 

acompanhamento policial no ato do cumprimento da ordem judicial. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande, 28 de setembro de 

2018. (Assinado digitalmente) André Mauricio Lopes Prioli Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 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)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte recorrida para, querendo, no prazo 

de 15(quinze) dias, apresentar Contrarrazões ao Recurso de Apelação 

interposto, retro. Julio Alfredo Prediger Gestor Judiciário.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001150-20.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO GOMES AMADO (AUTOR(A))

MAURICIO GOMES AMADO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA (ADVOGADO(A))

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 579 de 620



SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono os 

presentes autos a fim de intimar a parte autora 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 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003344-90.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO SALES (EXEQUENTE)

Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Alan Vagner Schmidel (ADVOGADO(A))

VALERIANO FRANCISCO DE SALES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

VÁRZEA GRANDE Processo: 1003344-90.2017.8.11.0002. EXEQUENTE: 

ADRIANO SALES EXECUTADO: VALERIANO FRANCISCO DE SALES 

Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração propostos por Valeriano 

Francisco Sales (id. 11104076), alegando, em síntese, que houve omissão 

na sentença prolatada nos autos, na medida em que ao fixar os 

honorários advocatícios deixou de promover a aplicação das disposições 

do § 2º do art. 85 do CPC. Pois bem, conheço dos embargos, em vista dos 

requisitos legais para a sua admissibilidade e exame (CPC – art. 1.022) e 

verifico, desde já, a omissão apontada, pois, realmente, não foi 

considerado para fins de fixação da verba honorária sucumbencial o 

disposto no § 2º do art. 85 do CPC, segundo qual, em casos igual ao da 

presente ação, é possível a fixação dos honorários sucumbenciais 

considerando o valor da causa. Assim, à vista de estarem presentes os 

pressupostos processuais exigidos na lei de regência, no tocante a 

omissão acima apontada, acolho os embargos de declaração opostos pela 

embargante, razão pela qual o penúltimo parágrafo da sentença, passa 

assim a constar: “Condeno exequente ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como aos honorários advocatícios que fixo 

em 10% sobre o valor da causa, atendendo à natureza da ação, o tempo 

de tramitação, o local da prestação dos serviços e à combatividade dos 

patronos (CPC - § 2º, do art. 85).” No mais, mantenho integralmente a 

sentença tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 279744 Nr: 23566-09.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS SANTANA DE SOUZA EPP, MARCOS 

SANTANA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A - CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO ALEXANDRE VIANA - 

OAB:17.947/B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espinola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127-A 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/sentença retro (expedição de 

certidão de crédito), 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.: 505449 Nr: 16657-38.2017.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO VEÍCULOS PESADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NACIONAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL 

LTDA, LEILA AYOUB MALOUF, ALAN AYOUB MALOUF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:OAB 3.884/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURÍCIO AUDE - 

OAB:4667/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de as partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) 

dias, especificar as provas que ainda pretendem produzir, justificando-as, 

sob pena de preclusão.

 Julio Alfredo Prediger.

 Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 210888 Nr: 6504-58.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ESPUMAS E COLCHÕES 

CUIABÁ LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SARATE PEREIRA & SARAT PEREIRA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO JOSÉ FERREIRA - 

OAB:3574/MT, GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - OAB:MT 4.032, 

JACKSON NICOLA MAIOLINO - OAB:MT/17.147

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALMAR BUSNELLO - 

OAB:12213/MT, GABRIEL GAETA ALEIXO - OAB:11210-A

 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, requerendo o que entender de direito visando o 

regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 264157 Nr: 3418-74.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO MAÉRCIO DE JORGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE SOUZA VIEIRA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLODOALDO ANTONIO BAIA 

HERANI - OAB:MT 13.288

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OTHON CALESTINI - 

OAB:4495/MT

 Portanto, acolho o pedido de fls. 248/254 e, por consequência, 

desconstituo a penhora que recai sobre a quota parte do imóvel 

matriculado sob o n. n. 17.719 do Segundo Serviço Notarial de Registro de 

Imóveis de Cuiabá pertencente ao terceiro interessado João Nunes da 

Cunha Neto – Sociedade Individual de Advocacia. ...Assim, indefiro o 

pedido constante na alínea “c” de fl. 284.No que diz respeito ao pedido de 

suspensão da CNH do executado, ...Assim, indefiro também o pedido em 

testilha...Desta forma, indefiro o pedido de penhora de 30% do salário do 

executado...., DETERMINO que o Gestor Judiciário promova a inclusão do 

nome do executado nos órgãos de proteção ao crédito, conforme pedido 

formulado no item “b” de fl. 284.Outrossim, em atenção ao pedido 

constante no item “a” de fl. 284, procedi com busca junto ao Sistema 

INFOJUD, a fim de averiguar as últimas 03 (três) declarações de imposto 

de renda em nome do executado visando a busca bens passíveis de 

penhora. Assim realizei a impressão das referidas declarações, as quais 

se encontram a disposição da parte exequente junto a Secretaria.Dessa 

forma, determino à Secretaria deste juízo que adote as cautelas 

necessárias ao caso, arquivando as declarações de imposto de renda do 

executado em pasta própria.Igualmente, defiro o pedido constante no item 

“e” de fl. 285, razão pela qual DETERMINO que a parte executada, em 10 

(dez) dias, indique bens passíveis de penhora, sob pena de ser 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, inciso V, do 

CPC).Ressalto, também, que caso não o faça, será apenada com multa de 
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dez por cento (10%) do valor atualizado do débito exequendo, que será 

revertido em favor do exequente, exigível na própria execução (CPC - art. 

774, parágrafo único do CPC)...No que diz respeito ao pedido de penhora 

de bens móveis que guarnecem a residência do executado, .., defiro o 

pedido de penhora dos bens móveis que guarnecem a casa do executado 

e que são permitidos em lei, devendo tal observação constar do mandado 

de penhora a ser expedido.Cumpra-se. .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 334944 Nr: 3433-38.2014.811.0002

 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: NILSON JOSÉ ANTONIO MATHEUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIARIA PETROPOLIS LTDA, LUCIA 

PEREIRA BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO DOS SANTOS COSTA - 

OAB:MT 13.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO DOS SANTOS 

COSTA - OAB:13593, HUDYANE MARQUES DE OLIVEIRA - OAB:15868, 

OLZANIR FIGUEIREDO CORRIJO - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Autos Cód. n. 334944

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Nilson José Antônio 

Matheus (fls. 116/117) alegando, em síntese, que houve omissão na 

sentença prolatada nos autos, na medida em que deixou de pronunciar 

sobre a expedição de alvará dos valores depositados nos autos.

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.

Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos processuais 

exigidos na lei de regência, no tocante a omissão acima apontada, acolho 

os embargos de declaração opostos a fim de acrescentar o seguinte na 

sentença objurgada:

“Atendido o prazo inserto no Provimento 68 do CNJ, expeça-se alvará em 

favor da parte autora para levantamento dos valores consignados nos 

autos.”.

No mais, mantenho integralmente a sentença tal como lançada.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 26 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 436698 Nr: 5002-06.2016.811.0002

 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: TRANSPORTADORA TRANSAMAZONICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREY REVELES KIST - 

OAB:OAB/MT 21.506, IRINALDO JOSÉ ROSA - OAB:OAB/MT 13.036

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Isto posto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, e resolvo 

o 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 10% 

(dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 4º, do 

Código de Processo Civil.Transitada em julgado a sentença, arquive-se 

com baixa dos autos na distribuição, com as anotações de estilo e as 

cautelas de praxe.P.I. Cumpra-se. 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.: 442277 Nr: 7929-42.2016.811.0002

 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: MARLI MARTINS DE MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S. A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO RIBEIRO ROCHA - 

OAB:MT 13.281

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3.056

 Assim sendo, pelos fundamentos acima, julgo procedente os pedidos 

formulados na inicial para condenar o banco requerido ao pagamento de 

R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, cujo valor deverá 

ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice 

INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., 

contados do evento danoso (Súmula 54, STJ), quer seja, data em que o 

gravame deveria ter sido baixado, 04.05.2016. Por conseguinte, resolvo o 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o banco requerido ao pagamento das custas processuais e na 

verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do 

trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo 

despendido (art. 85 § 2º CPC).Após, aguarde-se a manifestação da parte 

vencedora, no prazo de quinze (15) dias, sem a qual, ordeno sejam os 

autos remetidos ao arquivo.P.I. Cumpra-se.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.: 417311 Nr: 20648-90.2015.811.0002

 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: JOSE ROGERIO ARRUDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOCIEDADE HOSPITALAR NOSSA SENHORA 

DA GUIA, NAYARA GIMENES DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901, MILTON JONES AMORIM VIEIRA - OAB:MT 16.216

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLETE DE FATIMA FURINI - 

OAB:24249/MT, VICTOR HUGO DE CAMPOS SANTOS - OAB:12839/MT

 Por todo o exposto, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil.Por consequência, em 

atendimento ao princípio da sucumbência, condeno o requerente, com 

fundamento no artigo 85, § 8º, do CPC, no pagamento de custas 

processuais e verba honorária arbitrada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

sendo, porém inexigíveis enquanto perdurar a situação de pobreza da 

parte autora.Transitada em julgado, arquive-se com baixa dos autos na 

distribuição, mediante as anotações de estilo e as cautelas de praxe.P.I. 

Cumpra-seVárzea 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.: 385138 Nr: 2121-90.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMÍNIO TERRA NOVA VÁRZEA GRANDE I, 

PAULO ROBERTO SCHMIDT, SERVIÇOS PRO - CONDOMINAIS CUIABÁ 

LTDA, ELLEN GRAZIELLY PAJANOTI DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO GUIMARAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERLON SALES - OAB:16094

 Autos n.º 2121-90.2015.811.0002 – Cód. 385138

Vistos.

Designada audiência de conciliação para o dia 03/10/2018 (fls. 227), a 

parte autora compareceu aos autos à fl. 231 requerendo a redesignação 

do ato, sob a alegação de que não haverá tempo hábil para cumprimento 

da citação, via edital, do requerido.

Pois bem, diante da ausência de publicação do edital pela parte autora, 

aliada a ausência de tempo hábil para cumprimento do ato processo, defiro 

o pedido de fl. 231 e redesigno a audiência de conciliação para o dia 

18/12/2018, às 14h, bem como determino seja expedido edital para 

citação/intimação do requerido para comparecimento na audiência, 

devendo ser intimado com 20 (vinte) dias de antecedência da data.

Não obtida à conciliação, na própria audiência, o requerido deverá 

oferecer contestação oral ou escrita, aparelhada com documentos e rol de 

testemunhas e, se requerer a produção de prova pericial, desde logo, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 581 de 620



apresentará quesitos, podendo indicar assistente técnico (CPC – art. 

278/1973).

 Fica, desde já, a parte autora intimada por meio da presente para 

comparecimento à respectiva solenidade.

Às providências necessárias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Várzea Grande-MT, 26 de setembro de 2018.

 LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 442637 Nr: 8152-92.2016.811.0002

 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: T. M. DE OLIVEIRA - ME (CAIPIRA MATERIAL DE 

CONSTRUÇÃO)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIQUA INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA, 

BANCO ABC BRASIL S/A, BANCO ITAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON LIMA FAGUNDES - 

OAB:5994/MT, MAURO BASTIAN FAGUNDES - OAB:8907/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT 13.431-A, PAULO SERGIO UCHOA FAGUNDES 

FERRAZ DE CAMARGO - OAB:180.623/SP, RODRIGO GAZZANA DE 

ALMEIDA - OAB:13295

 Autos n.º 442637

Vistos, etc.

Inicialmente, diante do caráter infringente dos embargos de declaração 

interpostos (§ 2º, art. 1.023, CPC) pela requerida (fl. 287), venha a parte 

autora, no prazo de 05 dias, manifestar a seu respeito.

Oportunamente, volvam-me os autos conclusos para apreciação dos 

embargos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 26 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 288757 Nr: 8232-95.2012.811.0002

 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: ESPÓLIO DE JOILSON SANTANA DE ALMEIDA, JOICE 

SILVA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAPFRE SEGURADORA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Yuji Yashiro - 

OAB:16250, WESLEY MANFRIN BORGES - OAB:8867/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:MT/8.506-A

 Autos n.º 288757

Vistos, etc.

Inicialmente, diante do caráter infringente dos embargos de declaração 

interpostos (§ 2º, art. 1.023, CPC) pela requerida (fls. 222/223), venha a 

parte autora, no prazo de 05 dias, manifestar a seu respeito.

Oportunamente, volvam-me os autos conclusos para apreciação dos 

embargos.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 26 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 318453 Nr: 14834-68.2013.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CECILIA LEONARDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI - OPERADORA DE TELEFONIA BRASIL 

TELECOM S.A. - TELEFONE FIXO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADIR BLEMER DE CARVALHO - 

OAB:MT 11.595

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A, ANDRESSA CAROLINE TRÉCHAUD - OAB:14099/MT

 AUTOS CÓD. N.º 318453

Vistos, etc.

Às fls. 225/228 a requerida Oi S/A pugna pela extinção do presente feito 

em virtude da novação do crédito devido ao autor decorrente da 

aprovação do plano de recuperação judicial em AGC, de modo que o 

crédito em testilha deverá ser pago nos termos propostos pela 

recuperanda e aprovado por quase que a totalidade dos credores.

Pois bem, consoante já delineado na decisão de fl. 224, sobre a sentença 

prolatada nos autos já se operou a preclusão, não havendo mais como 

este juízo extinguir novamente o feito, à vista do encerramento da 

prestação jurisdicional deste juízo.

Outrossim, inexiste nos autos informações de que o crédito aqui discutido 

no valor de R$ 845,01 e já satisfeito pelos valores constritos nos autos 

integra o plano recuperacional, daí porque não é possível falar-se em 

novação da dívida.

Nesses termos, mantenho a decisão de fl. 224 pelos seus próprios 

fundamentos e, por conseguinte, indefiro o pedido de fls. 225/228.

Cumpram-se os demais termos da sentença prolatada nos autos e, após, 

arquivem-se os presentes autos.

Intime-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 25 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 217578 Nr: 12947-25.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUPERMERCADO ÁGUA VERMELHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): QUATRO MARCOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOHAMAD RAHIM FARHAT - 

OAB:2.542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana de Lima Camargo - 

OAB:293.400 OAB/SP, Fernando Arruda Ramos da Silva - 

OAB:347.846 OAB/SP, Marcos Lombardi Sant'anna - OAB:278607/SP

 Autos Cód. n. 217578

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Quatro Marcos Ltda. 

(em recuperação judicial) (fls. 288/291) alegando, em síntese, que há 

obscuridade na sentença prolatada nos autos, na medida em que 

consignou que a embargante não teria declinado qual a relação havida 

entre as partes, contudo na contestação, à fl. 05, consta que as 

duplicatas decorrem da comercialização de mercadorias.

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 

a pretensão do embargante visa rediscutir os fundamentos que levaram a 

procedência do pedido inicial, apegando-se a detalhes com o objetivo de 

alterar o entendimento esposado na sentença objurgada.

De qualquer forma, vê-se que a contestação não descreveu claramente 

qual teria sido a relação jurídica havida entre as partes, apresentando 

singelas menções a “entrega de produtos contratados” ou “aquisição de 

mercadorias”, sem especificar qual seria esse produto ou mercadoria, a 

concluir pela imprecisão da relação jurídica que havia entre as partes, tal 

como disposto em sentença.

Outrossim, tenho que a matéria tratada pela parte 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 
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efeito infringente. Os embargos de declaração não se prestam ao simples 

reexame da causa.”

 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 

”.

 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.

Várzea Grande-MT, 26 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 510925 Nr: 19496-36.2017.811.0002

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WALTER AUADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAUTON CÉSAR DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL FELIPE TORRES 

TABORDA - OAB:23214/O, HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - OAB:, 

MARCELO BERTOLDO BARCHET - OAB:5.665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELDER QUEIROZ DOS 

SANTOS - OAB:MT 11711

 :“No tocante ao pedido de citação pessoal do requerido para responder a 

‘ação reivindicatória’, tem-se que se trata de ato desnecessário e 

meramente protelatório, senão vejamos.A citação pessoal é o ato 

processual de comunicação pelo qual se convoca a parte contrária para 

integrar o processo (art. 238, CPC), possuindo, assim, dupla função: a) in 

ius vocatio, convocar o sujeito a juízo; b) edictio actionis, cientificar-lhe do 

teor da demanda formulada .Nesse contexto, o comparecimento 

“espontâneo” do requerido, ainda que para apresentar defesa ao 

procedimento de restauração de autos, na qual inclusive impugnou 

documentos juntados pela parte autora, demonstra inequivocamente sua 

ciência da ação reivindicatória e a sua integração na lide.Além do que, a 

juntada do AR de fl. 140, seguido do peticionamento de fl. 143 que informa 

a juntada de procuração outorgada pela requerido onde consta o mesmo 

endereço do aludido AR, mais uma vez reforça o prévio conhecimento do 

requerido acerca da ação reivindicatória, a dispensar sua citação 

pessoal.Outrossim, o exercício da ampla defesa e do contraditório será 

exercida pelo requerido, já que ele possui advogado constituído nos autos 

com poderes específicos para responder os termos da ação 

reivindicatória (fl. 141).Sobre o tema:.(...)Após certificado do trânsito em 

julgado, venham-se os autos conclusos para designação de audiência de 

conciliação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 405579 Nr: 14281-50.2015.811.0002

 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: MARCO ANTONIO FIOROTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA 

IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, RODOBENS COMPANHIA 

HIPOTECÁRIA, GERSON FERREIRA DE ALENCAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIN RODRIGUES GONÇALVES 

- OAB:4156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236.655/SP, JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - OAB:152.165/SP, 

LEANDRO GARCIA - OAB:210.137/SP, Vinicius Eduardo Lima Pires 

de Miranda - OAB:16708/O

 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.Várzea 

Grande-MT, 26 de setembro de 2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA 

MARQUESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 58693 Nr: 4514-08.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFIDELIS INDUSTRIA COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA, SEDAVINIL COMERCIO DE TINTAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA 

COSTA - OAB:7.672/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT, 

RAFAELLA ARAUJO E MEDEIROS - OAB:13562/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR ROCHA CAPILE - OAB:MT/6187, JOSE 

THIMOTEO DE LIMA - OAB:7.199/MT

 Na decisão de fls. 403/404 determinei que a parte exequente encartasse 

aos autos novo substabelecimento rubricado pelo causídico Dr. Domingos 

Sávio Ferreira da Costa, tendo o exequente manifestado à fl. 406, 

apresentando novo substabelecimento, que não foi aceito por este 

juízo.Novamente às fls. 415 a parte exequente peticiona nos autos 

informando que a diferença de grafia constante no substabelecimento “se 

dá devido o tempo já dispendido, ou seja, a grafia sofreu alterações ao 

longo destes anos” (sic), requerendo, assim, seja suprido e esclarecido a 

questão suscitada pela executada Sedavinil quanto à falsidade de 

documentos.Em seguida, o próprio causídico Dr. Domingos Sávio Ferreira 

da Costa, por meio da petição de fl. 416, reconhece a autenticidade da 

assinatura lançada no substabelecimento de fl. 190 e 406, ratificando a 

outorga de poderes e a exclusividade do crédito perseguido nos autos ao 

exequente.Diante da manifestação do causídico Dr. Domingos, aliado a 

justificada apresentada à fl. 415 quanto à alteração da gráfica pelo 

decurso do tempo, o que é perfeitamente aceitável, entendo que resta 

superada qualquer dúvida acerca da alegação de falsidade do 

substabelecimento de fl. 190, pelo que rejeito a impugnação apresentada 

pela empresa Sedavinil no tocante a essa alegação.Ato contínuo, tendo 

em vista que aparece em primeiro plano justamente a penhora em dinheiro, 

ordem esta disciplinada em favor da exequente, não se vê qualquer 

impedimento para atender o pleito formlulado.Para tanto, foi realizado 

ordem de bloqueio de valores em contas bancárias em nome dos devores 

por meio do Sistema BACENJUD, no montante indicado na planilha 

constante às fls. 399-v, sendo constrito o valor de R$ 16.532,81 

(dezesseis mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), 

cuja quantia transferi à Conta Única.Desta forma, diante do bloqueio supra, 

venha a parte devedora caso queira, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

nos limites dispostos no § 3º do art. 854, CPC.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 57789 Nr: 3668-88.2003.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JULIERME ROMERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFIDELIS INDUSTRIA COMERCIO E 

TRANSPORTES LTDA, SEDAVINIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA KARINE TRAGE 

BELIZARIO - OAB:MT/ 9106, DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - 

OAB:7.672/MT, JULIERME ROMERO - OAB:6240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORREA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344/MT, FABIO ARTHUR ROCHA CAPILE - OAB:MT/6187, JOSE 

THIMOTEO DE LIMA - OAB:7.199/MT

 AUTOS CÓD. N.º 57789Vistos, etc.Na decisão de fls. 398/399 determinei 

que a parte exequente encartasse aos autos novo substabelecimento 

rubricado pelo causídico Dr. Domingos Sávio Ferreira da Costa, tendo o 

exequente manifestado à fl. 400, apresentando novo substabelecimento, 

que não foi aceito por este juízo.Novamente às fls. 410 a parte exequente 

peticiona nos autos informando que a diferença de grafia constante no 

substabelecimento “se dá devido o tempo já dispendido, ou seja, a grafia 

sofreu alterações ao longo destes anos” (sic), requerendo, assim, seja 
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suprido e esclarecido a questão suscitada pela executada Sedavinil 

quanto à falsidade de documentos.Em seguida, o próprio causídico Dr. 

Domingos Sávio Ferreira da Costa, por meio da petição de fl. 411, 

reconhece a autenticidade da assinatura lançada no substabelecimento de 

fl. 197 e 401, ratificando a outorga de poderes e a exclusividade do 

crédito perseguido nos autos ao exequente.Diante da manifestação do 

causídico Dr. Domingos, aliado a justificada apresentada à fl. 410 quanto à 

alteração da gráfica pelo decurso do tempo, o que é perfeitamente 

aceitável, entendo que resta superada qualquer dúvida acerca da 

alegação de falsidade do substabelecimento de fl. 197, pelo que rejeito a 

impugnação apresentada pela empresa Sedavinil no tocante a essa 

alegação.Ato contínuo, tendo em vista que aparece em primeiro plano 

justamente a penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da 

exequente, não se vê qualquer impedimento para atender o pleito 

formulado.Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em 

contas bancárias em nome dos devores por meio do Sistema BACENJUD, 

no montante indicado na planilha constante às fls. 397-v, sendo constrito o 

valor de R$ 5.207,27 (cinco mil duzentos e dois reais e vinte e sete 

centavos), cuja quantia transferi à Conta Única.Desta forma, diante do 

bloqueio supra, venha a parte devedora caso queira, no prazo de 05 dias, 

manifestar-se nos limites dispostos no § 3º do art. 854, CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 545080 Nr: 12394-26.2018.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DISTRIBUIDORA COLORADO DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSORCIO CONSTRUTORA CR ALMEIDA - 

SANTA BARBARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELIO PALMA DE ARRUDA NETO 

- OAB:10270/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS GUIMARAES 

JUNIOR - OAB:OAB/MT 5959, LEONARDO LUIZ NUNES BERNAZZOLLI - 

OAB:10579, MARIA FERNANDA PANKA AYRES - OAB:40.654/PR, 

SANDRO GILBERT MARTINS - OAB:23.922/PR

 AUTOS CÓD. N.º 545080

Vistos, etc.

Por meio da petição de fls. 200/203 a parte exequente pugnou pela 

penhora de ativos financeiros tanto em nome da executada Consórcio 

Construtor CR Almeida – Santa Barbara como das empresas consorciadas 

C R Almeida S/A – Engenharia de Obras e Santa Barbara Construções 

S/A, que não compõe o polo passivo do presente cumprimento provisório 

de sentença.

Pois bem, considerando que não houve nenhuma tentativa de ato 

constritivo em face do consórcio executado, mostra-se temerário o 

redirecionamento da execução contra as empresas consorciadas, sem 

antes apurar a real situação financeira do consórcio executado.

Além do que, a penhora de ativos financeiros, sem oportunizar o exercício 

do contraditório às empresas consorciadas, representa ofensa ao devido 

processo legal, razão pela qual indefiro, por ora, o pedido de penhora 

formulado em face das empresas consorciadas C R Almeida S/A – 

Engenharia de Obras e Santa Barbara Construções S/A.

Lado outro, tendo em vista que aparece em primeiro plano justamente a 

penhora em dinheiro, ordem esta disciplinada em favor da exequente, não 

se vê qualquer impedimento para atender o pleito de penhora em face do 

executado Consórcio Construtor CR Almeida – Santa Barbara.

Para tanto, foi realizado ordem de bloqueio de valores em contas 

bancárias em nome da devora por meio do Sistema BACENJUD, contudo 

sem nenhum sucesso, conforme extrato em anexo.

 Assim, venha a exequente, em dez (10) dias, manifestar, requerendo o 

que entender de direito para o prosseguimento útil do feito, em especial 

manifestar se possui interesse na busca de bens por meio dos Sistemas 

Renajud e Infojud, ou mesmo apresentar certidões dos cartório 

extrajudiciais quanto a eventuais bens imóveis em nome do executado.

Oportunamente venham-me os autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se. Intime-se. Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 27 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 282225 Nr: 1003-84.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA BENEDITA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO A. DE VITTO JUNIOR - 

OAB:4838-A/MT, JOEL BECKER - OAB:14071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS CORREA DE 

MELLO - OAB:

 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 

pronunciamento deste juízo quanto ao pedido de fixação de honorários 

sucumbenciais.Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos 

processuais exigidos na lei de regência, no tocante a omissão acima 

apontada, acolho os embargos de declaração opostos pelos embargantes 

a fim de acrescentar o seguinte a decisão objurgada:“No tocante ao 

pedido de condenação da parte exequente ao pagamento de honorários 

sucumbenciais, entendo indevida a fixação, pois não houve encerramento 

do processo executivo, mas apenas a declaração de que 

momentaneamente o crédito perquirido não é exigível, pois em caso de 

alteração da situação financeira da executada/excipiente, nada impede o 

prosseguimento da fase de cumprimento de sentença.Assim, 

considerando que o acolhimento da exceção de pré-executividade teve o 

condão de apenas suspender a exigibilidade do crédito e não de extinguir 

a presente execução, tenho que se mostra indevido a fixação dos 

honorários sucumbenciais. A esse respeito:“RECURSO ESPECIAL DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE. IMPUGNAÇÃO. 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVIMENTO. (...) são cabíveis 

honorários advocatícios na exceção de pré executividade quando ocorre 

a extinção, ainda que parcial, do processo executório. (...)” (STJ - Resp 

664078, Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 05.04.2011)Sendo assim, 

indefiro o pedido de fixação de honorários advocatícios.”.No mais, 

mantenho integralmente a decisão tal como lançada. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências necessárias.Várzea Grande-MT, 26 de setembro de 

2018.LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 398251 Nr: 10419-71.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOUGLAS MAURO DE ALMEIDA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO HSBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA DE JESUS CARVALHO 

PIMENTEL - OAB:15.912

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO LUIS TADEU 

RONDINA MANDALITI - OAB:OAB/MT 17209/A

 Código nº. 398251

Vistos, etc.

Douglas Mauro de Almeida Silva promove o presente cumprimento de 

sentença em desfavor de Banco HSBC 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$ 12.083,25 (fl. 141-v), ao passo que o exequente manifestou 

concordância com o valor depositado em juízo e requereu a extinção do 

feito (fl. 143).

 Após, os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

O processo é de ser extinto em virtude da satisfação do crédito, uma vez 

que o valor depositado à fl. 141-v serviu para adimplir o débito sub judice.

 Posto isso, declaro extinta a obrigação de pagar invocada nestes autos. 

De conseguinte, julgo extinto o processo, na forma da lei (art. 924, inciso II, 

e art. 925, ambos do CPC). Sem custas e sem verba honorária nesta fase.

 Transitado em julgado, e atendido o prazo inserto no Provimento n. 68 do 

CNJ, expeça-se alvará em favor da parte autora e em seguida 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências necessárias.
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 P. I. Cumpra-se.

Várzea Grande – MT, 26 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 67339 Nr: 3233-80.2004.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONDOMINIO ED. CENTRO EMPRES.VÁRZEA GRANDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGETEL COM. SERV. DE TELEFONIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO ALONÇO DOS REIS - 

OAB:7.370/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS B. P. 

ESPOSITO - OAB:4531/MT

 Autos Cód. nº 67339

Vistos, etc.

Defiro o pedido de fl. 273, pelo que expeça-se alvará judicial em favor da 

parte exequente para levantamento da quantia depositada nos autos (fl. 

269), atentando-se quanto a observância do prazo inserto no Provimento 

n. 68 do CNJ.

No mais, venha a parte exequente manifestar requerendo o que entender 

de direito para o prosseguimento do feito, devendo, ainda, apresentar 

memória atualizada da dívida.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 26 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 452390 Nr: 12958-73.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEMIR DA SILVA SOUZA

 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

 Autos Cód. n. 453090

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Banco Bradesco 

Seguros S/A (fls. 151) alegando, em síntese, que houve erro material 

“quanto à sentença disponível no processo telado, uma vez que a 

sentença disponibilizada é referente a outro processo, já que aponta 

partes, matéria e valores diversos aos discutidos nos presentes autos”.

Pois bem, a despeito da propositura dos embargos de declaração, verifico 

que na verdade ocorreu apenas um erro no momento na disponibilização 

da sentença no DJE, pois ao invés de ter sido incluído no sistema Apolo a 

sentença prolatada nos presentes autos, houve o inclusão de sentença 

diversa, o que foi corrigido nesta ocasião por meio de nova publicação.

Assim, tenho por prejudicado os presentes embargos.

 Intime-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 26 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 446768 Nr: 10300-76.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOM NOBRE BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FACULDADE DE SINOP - FASIP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID DA SILVA BELIDO - 

OAB:14619, Keyla Da Silva Belido - OAB:15165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Gutierrez de Melo - 

OAB:MT 9.231-B

 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 a 

pretensão do embargante visa rediscutir os fundamentos que levaram a 

improcedência do pedido inicial, pretendendo, mormente, seja emitido novo 

juízo de valor sobre as provas produzidas nos autos e os fatos alegados 

pelas partes.Desta forma, tenho que a matéria tratada pela parte 

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.” 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 

”. 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 412574 Nr: 18094-85.2015.811.0002

 AÇÃO: Oposição->Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL 

E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AUTO POSTO CAPÃO GRANDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLACIR PINTO DA SILVA, GONÇALINA 

SERAFINA DA SILVA, DAIR FOCHESATTO, JOSE CICERO DOS SANTOS, 

JOSÉ CÍCERO DOS SANTOS, JOSÉ ANTONIO LUCIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONINO MOURA BORGES - 

OAB:0839/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELLA C. K. ROSA SILVA - 

OAB:9587, Marco Aurélio Benevenuto - OAB:OABMT 20.439, MAX 

PAULO DE SOUSA E SILVA - OAB:13965

 Autos Cód. n. 412574

Vistos, etc.

Cuida-se de embargos de declaração propostos por Auto Posto Capão 

Grande (fls. 89) alegando, em síntese, que houve erro material na 

sentença prolatada nos autos, na medida em que a parte dispositiva 

constou o nome de partes diversas ao da presente demanda.

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, o erro material apontado, pois, de fato, os nomes 

constantes na parte dispositiva divergem da presente ação.

Assim, à vista de estarem presentes os pressupostos processuais 

exigidos na lei de regência, no tocante ao erro material acima apontado, 

acolho os embargos de declaração opostos pelos embargantes a fim de 

acrescentar o seguinte a decisão objurgada:

“Com estas considerações, e diante da perda do objeto da presente lide, 

resolvo a presente oposição proposta por Auto Posto Capão Grande Ltda. 

em desfavor de Olair Pinto da Silva, Dair Fochesatto, José Antônio Luciano 

e José Cícero dos Santos, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 

485, inc. IV, do CPC.”.

No mais, mantenho integralmente a sentença tal como lançada.

 Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias.

Várzea Grande-MT, 26 de setembro de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 450225 Nr: 11998-20.2016.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: RENILDO VALVERDE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ABN AMRO REAL S.A, BANCO 

SANTANDER (BRASIL) S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILEUZA FONSECA DOS 

SANTOS BATTISTI - OAB:17.995/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISIA HELENA DE MELO 

MARTINI - OAB:1853/RN, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:OAB/PB 1853- A, ELISIA HELENA DE MELO MARTINI - 

OAB:OAB/PE 1183-A, Henrique José Parada Simão - OAB:OAB/SP: 

221.386

 Por meio do presente ato, intimo a parte autora para manifestar 

requerendo o que entender de direito, aportando aos autos planilha 

atualizada do débito exequendo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 66074 Nr: 2005-70.2004.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LARRYSA MAYRA OLIVEIRA DE PAULA, ROMULO 

PATRICK DE PAULA MELGAR, SILVIA REGINA DE OLIVEIRA MELGAR 

SANTOS, NÚCLEO DE PRÁTICA JURÍDICA DA UNIVAG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVÁSIO TADEU DIAS ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:OAB/MT 17994, ANTONIO ROGÉRIO ASSUNÇÃO DA COSTA 

STEFAN - OAB:7030

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSIAS SANTANA DE 

OLIVEIRA - OAB:11447/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido retro, razão qual determino a expedição de alvará em 

favor da parte exequente para levantamento do valor penhorado à fl. 666.

Ainda, determino que seja expedido ofício ao Instituto de Defesa 

Agropecuária de Mato Grosso – INDEA, para que informe a este juízo a 

eventual existência de semoventes cadastrados na ficha do executado.

Com o aporte das informações intime-se a parte exequente para 

manifestar requerendo o que entender de direito para o deslinde do feito.

Cumpra-se. Intime-se.

Às providências necessárias.

Várzea Grande – MT, 22 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 24434 Nr: 3814-37.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EUGÊNIO CARLOS QUEIROZ, PATRICIA BELOTE DOS 

SANTOS QUEIROZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE LUDIVICO FEIJÓ DA SILVA E 

GUILHERMINA A. F. SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAQUEL C. R. BLEICH - 

OAB:7655, RAQUEL CRISTINA ROCKENBACH BLEICH - OAB:7655/MT, 

SERGIO DONIZETI NUNES - OAB:2420-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NICE MACEDO - OAB:OAB/MT 

2552-A

 Da análise dos presentes autos constata-se que, decorrido o prazo de 

suspensão deferido à fl. 266, a parte autora sequer foi intimada por meio 

de sua patrona a fim de que desse regular andamento ao feito, 

contrariando disposição legal a respeito.

Em razão do exposto, nos temos da legislação vigente e do art. 1205 da 

CNGC, impulsiono o presente feito a fim de intimar a parte autora para 

manifestação, no prazo de 05(cinco), requerendo o que entender de 

direito visando o regular andamento do feito, sob pena de extinção.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 448824 Nr: 11316-65.2016.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WANDIR SOARES MASSAFRA, MARLENE CASTAGNA 

MASSAFRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLÍDIO RODRIGUES DE SOUZA, MARIA 

JOANA DE SOUZA, HERMES GONÇALO FERREIRA, LUZIA APARECIDA DE 

SOUZA, ROSEMEIRE APARECIDA DE SOUZA, ADALBERTO RODRIGUES 

DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIESER DA SILVA LEITE - 

OAB:6384/MT, ISABELLA TETILLA MOREIRA GEWEHR - OAB:MT 

17.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELLEN LAURA LEITE MUNGO - 

OAB:10604/MT

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, considerando 

que a manifestação de fls. 240/244 trata-se de mera contestação por 

negativa geral, deixo de intimar a parte autora para impugná-la e intimo as 

partes para, no prazo (COMUM) de 10(dez) dias, especificarem as provas 

que ainda pretendem produzir, justificando-as, sob pena de preclusão.

 Julio Alfredo Prediger

 Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 410056 Nr: 16663-16.2015.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO TRANSPORTE E TURISMO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO SILVA NAVEGA - 

OAB:OAB/RJ 118.948, FÁBIO NUNES NEVES DE ARAÚJO - OAB:MT 

18415

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GÉLISON NUNES DE SOUZA - 

OAB:MT 9.833-A

 A parte exequente informou à fl. 202 os dados bancários a fim de 

expedição de alvará para levantamento dos valores depositados nos 

autos, cuja petição é assinada pelo advogado Dr. Fábio Nunes de Araújo, 

substabelecido pelo Advogado Dr. Rafael Wernek Cotia.

Ocorre que, salvo melhor juízo, não há nos autos procuração outorgando 

poderes ao substabelecente.

Diante do exposto, impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo de 05(cinco) dias, regularizar a questão apontada.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 285075 Nr: 4131-15.2012.811.0002

 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: JOSE CURINGA DA SILVA JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - OAB:MT 

9.901, EMILIA APARECIDA DE ASSUNÇÃO SILVA - OAB:13.287-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1205 da CNGC, impulsiono o 

presente feito a fim de intimar a parte autora para que promova a retirada 

da certidão de crédito expedida consoante determinado.

Julio Alfredo Prediger

Gestor Judiciário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Otávio Pereira Marques

 Cod. Proc.: 441811 Nr: 7698-15.2016.811.0002

 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: VALDINAR FERNANDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISOMAR PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDGARD GOMES DE CARVALHO 

- OAB:10143/MT, JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - 

OAB:17081/B
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

Autorizo o desentranhamento do cheque que instruiu a inicial em favor da 

parte autora, mediante certidão e substituição por cópias.

 Cumprida a determinação determino o retorno dos autos ao arquivo.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências necessárias.

 Várzea Grande-MT, 24 de agosto de 2018.

LUIS OTÁVIO PEREIRA MARQUES

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Maurício Lopes Prioli

 Cod. Proc.: 256963 Nr: 14946-42.2010.811.0002

 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: FERNANDO DIAS ROSSETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA CRISTINA IGNACIO DA 

SILVA - OAB:8983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A, SANDRO 

PISSINI ESPINDOLA - OAB:OAB/MS 6.817

 Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial 

resolvendo o mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor atualizado da causa, 

considerando o zelo do profissional, a natureza e a importância da causa 

e o trabalho realizado pelo advogado, nos termos do artigo 85, § 2º do 

CPC.Outrossim, com fundamento no art. 81 do CPC, é de rigor a 

condenação da parte autora ao pagamento de multa que fixo em 10 (dez) 

vezes o valor do salário-mínimo vigente, nos termos do artigo 81, §2º, do 

CPC.Tais exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 

98, §3º, do CPC, haja vista que a parte autora é beneficiária da justiça 

gratuita. Consigno que a gratuidade não afasta o dever de o beneficiário 

pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas (artigo 98, 

§4º, 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. Intimem-se. Cumpra-se.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005507-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DOREMUS ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

WAGNER DE OLIVEIRA LEME (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL SORVETES LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar nos autos, nos termos da 

decisão de Id. 14328069.

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005618-90.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAM CARMONA MAYA (ADVOGADO(A))

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (IMPUGNANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FORTE COMERCIAL LTDA (IMPUGNADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestar nos autos, nos termos da 

decisão de Id. 14329759.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1005178-94.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO LUIZ KUGELMAS (ADVOGADO(A))

GARAVELO & CIA MASSA FALIDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDEMIR ANTONIO DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003660-69.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

Bruno José Ricci Boa Ventura (ADVOGADO(A))

ADEVAIL MARIA DA SILVA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003660-69.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que o requerente pugna pelos 

benefícios da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída 

com a declaração de hipossuficiência assinado pela demandante, nos 

termos do art. 99, § 4º, do NCPC. Ante o exposto, intime-se a parte autora 

para emendar a inicial, para juntar declaração de hipossuficiência 

devidamente assinada, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC), sob pena de não ser deferido os benefícios da 

gratuidade da justiça. Decorrido o prazo sem manifestação, intime-se a 

parte autora para promover o recolhimento das custas/taxas judiciais no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do feito sem julgamento 

do mérito (art. 290, NCPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os 

autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo. Várzea Grande/MT, 07 de agosto de 2018. (Assinado 

digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1005853-91.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANI FERNANDES (ADVOGADO(A))

WILSON ADILES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005853-91.2017.8.11.0002 

Vistos, etc. Especifiquem as partes as provas que porventura ainda 

pretendam produzir nos autos, justificando-as no prazo de 10 (dez) dias. 

Intime-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Várzea Grande/MT, 05 de 

agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004115-34.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CREMOSO ALIMENTOS LTDA (AUTOR(A))

REINALDO AMERICO ORTIGARA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLVO DO BRASIL VEICULOS LTDA (RÉU)

AUTO SUECO CENTRO-OESTE - CONCESSIONARIA DE VEICULOS LTDA 

(RÉU)

SUECIA VEICULOS S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1004115-34.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Inicialmente, verifica-se que, não consta nos autos a 

informação de que foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. 

Sendo assim, intime-se a parte autora, para comprovar o recolhimento das 

custas referentes à distribuição da presente ação, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, conforme 

previsão do artigo 290 do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Várzea Grande/MT, 07 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006823-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROYAL FIC DISTRIBUIDORA DE DERIVADOS DE PETROLEO SA 

(REQUERENTE)

IDELMA CARINA JORDAO CINTRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JHONATAN SOMMAVILLA (REQUERIDO)

SOMMAVILLA & CIA. LTDA. (REQUERIDO)

UNIRIO PEDRO SOMMAVILLA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006823-57.2018.8.11.0002 

Vistos,etc. Em análise dos autos, não consta a comprovação de que 

foram recolhidos os emolumentos judiciais iniciais. Sendo assim, intime-se 

a parte autora, para comprovar o recolhimento das custas referentes à 

distribuição da presente Carta Precatória, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de ser devolvida a missiva sem o devido cumprimento. 

Comprovado o pagamento das custas processuais, cumpra-se conforme 

deprecado. Caso contrário, decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem 

manifestação, devolva-se a Carta Precatória ao juízo de origem constando 

no ofício o motivo da devolução e o valor das custas devidas para o caso 

de novo encaminhamento (art. 390, da CNGC). Após, devolva-se ao juízo 

deprecante com as nossas homenagens. Às providências. Várzea 

Grande/MT, 10 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006883-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANDRE CARBONE (REQUERENTE)

CLAUDIO MARCOS DIAS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO GREQUI GERMANO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006900-66.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE DE MELO BAISE BARTH (ADVOGADO(A))

ERNANDES FERREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

C. P. MACHADO - ME (REQUERIDO)

CARMEN PERES MACHADO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006965-61.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO POSTO CATARINENSE LTDA (REQUERENTE)

MARIA CAROLINA DE FREITAS ROSA FUZARO (ADVOGADO(A))

ANDRE COELHO JUNQUEIRA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN FERREIRA DE LIMA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007005-43.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA ALVES RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EURICO PINHEIRO GANDRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MANUEL DE FATIMA DA SILVA JORDÃO (TERCEIRO INTERESSADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004573-51.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARLUS VINICIUS DA SILVA SIQUEIRA (ADVOGADO(A))

MEDCOMERCE COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS 

HOSPITALARES LTDA (EXEQUENTE)

PEDRO HENRIQUE GOMIDE RODRIGUES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003280-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MAX MAGNO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

MUTUA DE ASSISTENCIA DOS PROFISSIO DA ENG ARQ AGRONOMIA 

(EXEQUENTE)

IVO SERGIO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

JULIANA ZAFINO ISIDORO FERREIRA MENDES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABRINA DIRCE RIBEIRO DOS SANTOS (EXECUTADO)

ANDRE FELIPE SERAFIM (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002694-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1002694-09.2018.8.11.0002 

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 
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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). 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,03 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-38 EXIBIÇÃO

Processo Número: 1002664-08.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

VIRGILAINE CORTEZ MOTERANI (REQUERENTE)

MONICA DE PAULA MOTERANI (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

PEDRO TORELLY BASTOS (ADVOGADO(A))

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002694-09.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

BARACAT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J C Z DE MACEDO & CIA LTDA - ME (RÉU)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006856-47.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

USINAS ITAMARATI S/A (REQUERENTE)

RICARDO MARTINS FIRMINO (ADVOGADO(A))

CAMILA AZAMBUJA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENDIZA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERIDO)

S R COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (REQUERIDO)

RONIVAN RONDON (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte autora para juntar aos autos a guia e o 

comprovante do pagamento da Diligência do Sr. Oficial de Justiça, 

mediante guia a ser emitida no site "www.tjmt.jus.br" >> Emissão de Guias 

Online >> Diligência >> Emissão de Guias de Diligências >> Primeira 

Instância >> Número Único do Processo e preencher os demais dados, 

ressaltando que não será aceito o pagamento efetuado mediante entrega 

de envelope.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005745-28.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA (ADVOGADO(A))

EDILSON BARACAT (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005745-28.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifica-se que, o requerente deixou 

de juntar qualquer documento que comprove o sinistro ocorrido, sendo 

que o Boletim de Ocorrência, atendimento médico referente ao dia do 

sinistro. Ademais, constato que o autor pugna pelo benefício da gratuidade 

de justiça, entretanto na procuração o autor é qualificado como 

empresário, devendo comprovar a impossibilidade de arcar com o ônus 

processual. Ademais, a petição inicial não indica todos os requisitos 

necessários, conforme dispõe o art. 319 do NCPC. Ante o exposto, 

intime-se a parte autora para emendar a inicial, providenciando as 

regularizações indicadas abaixo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Informar nos autos o endereço eletrônico da 

parte autora e da parte ré, conforme disposto no art. 319, II, do NCPC; 2. 

Juntar documentos indispensáveis para a propositura da ação. 3. Juntar 

comprovação da sua situação financeira precária. Intime-se. Cumpra-se. 

Várzea Grande/MT, 16 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1006209-86.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIA PETERSEN MORETTI (ADVOGADO(A))

JUAREZ DUCTIEVICZ (AUTOR(A))

GISELE GAUDENCIO ALVES DA SILVA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOURIVAL RIBEIRO FILHO (ADVOGADO(A))

GLAUCO EDUARDO MONTEIRO DA SILVA (RÉU)

ODAO PEREIRA BORGES NETO (RÉU)

 

Procedo a intimação da parte autora, por intermédio de seu patrono, para 

apresentar IMPUGNAÇÃO à Contestação, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1006601-89.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LANDOLFO LAZARO VILELA GARCIA (AUTOR(A))

Pedro Paulo Nogueira Nicolino (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1006601-89.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Em que pese esta magistrada ter proferido decisões em que 

reconhecia que o simples fato de o autor não ter ingressado na via 

administrativa não era condição para o acesso ao poder judiciário, 

recentemente o Ministro do STF, Luiz Fux, ao proferir decisão monocrática 

no RE 938.348/GO, consignou que a ausência de requerimento 

administrativo ensejaria a extinção do feito por inexistência de interesse 

de agir, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. DPVAT. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. MATÉRIA COM 

REPERCUSSÃO GERAL JULGADA PELO PLENÁRIO DO STF NO RE Nº 

631.240. TEMA Nº 350 RECURSO DESPROVIDO.Decisão: Trata-se de 

recurso extraordinário, manejado com arrimo na alínea a do permissivo 

constitucional, contra acórdão que assentou, verbis: “AGRAVO 

REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. 

DPVAT. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. 

CARÊNCIA DA AÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CARÊNCIA. AUSÊNCIA 

DE FATO NOVO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há que se falar em afronta ao 

princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o Poder Judiciário não 

deve intervir em casos nos quais inexiste lesão ou ameaça a direito, que 

apenas exsurgem quando houver negativa de pagamento ou quando este 

for inferior ao devido. 2. Impende seja desprovido o agravo regimental que 

não traz, em suas razões, qualquer elemento relevante que justifique a 

modificação da decisão monocrática anteriormente proferida. AGRAVO 

REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.” Nas razões do apelo extremo, 

sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, alega violação ao 

artigo 5º, XXXIV, a, XXXV, LIV e LV da Constituição Federal. O Tribunal a 

quo admitiu o recurso extraordinário. É o relatório. DECIDO. Não merece 

prosperar o recurso. O estabelecimento de condições para o exercício do 

direito de ação é compatível com o princípio do livre acesso ao Poder 

Judiciário, previsto no artigo 5º, XXXV, da Constituição Federal. A ameaça 

ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de manifestação 

judiciária do Estado só se caracterizam após o prévio requerimento 

administrativo, o qual não se confunde com o esgotamento das instâncias 

administrativas, consoante firmado pelo Plenário da Corte no julgamento de 

repercussão geral reconhecida nos autos do RE 631.240, Rel. Min. 

Roberto Barroso, Sessão do dia 3/9/2014, conforme se pode destacar do 

seguinte trecho da manifestação do referido julgado: “A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 
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art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo.”Ex positis, 

DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Publique-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2016. Ministro LUIZ FUX Relator. 

Observe-se que, o douto ministro fundamentou sua decisão em 

entendimento pacificado pelo plenário do STF por ocasião no julgamento 

de matéria com repercussão geral, RE 631.240, TEMA 350, em que se 

discutia a necessidade de prévia solicitação administrativa para fins de 

concessão ou revisão de benefício previdenciário como condição para a 

postulação jurídica. A Suprema Corte decidiu que: “1. A instituição de 

condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o 

art. 5º, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de 

interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A 

concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do 

interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de 

sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal 

para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio 

requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas 

(...)”.(RE 631.240/MG, rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 3/9/2014, 

acórdão publicado no DJe de 10/11/2014) No presente caso, inexiste 

demonstração de requerimento pleiteado na via administrativa, bem como 

prova da recusa do pagamento pela seguradora, não havendo razão para 

a parte postular em Juízo o pagamento do seguro DPVAT, conforme a 

jurisprudência supramencionada. Por outro lado, constato que a exordial 

não cumpriu todos os requisitos do art. 319 do NCPC, pois não acostou 

aos autos comprovante de residência, cópia dos documentos pessoais, 

endereço eletrônico. Ademais, verifico que o autor pugna pelo benefício 

da gratuidade de justiça, contudo a exordial não veio instruída com a 

declaração de hipossuficiência assinado pelo demandante, e na 

procuração outorgada assinada pela parte não possui cláusula específica 

para assinar declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 4º, e 

art. 105, caput, ambos do CPC. Sendo assim, intime-se a parte autora para 

emendar a inicial, providenciando as regularizações indicadas abaixo, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (art. 321, 

parágrafo único, do NCPC): 1. Trazer aos autos a cópia do requerimento 

administrativo juntamente com a prova da recusa ao pagamento por parte 

da seguradora na via administrativa, para posterior prosseguimento do 

feito. 2. Informar nos autos o endereço eletrônico das partes. 3. Juntar 

copia do comprovante de residência e dos documentos pessoais. 4. 

Juntar Declaração de hipossuficiência Decorrido o prazo, certifique-se e 

façam os autos conclusos. Intime-se e cumpra-se. Várzea Grande/MT, 16 

de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE 

SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001619-32.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SAO JOAO TRANSPORTES RAZZERA LTDA (REQUERENTE)

NILTON LUIS SILVA DOS SANTOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCUS VINICIUS MARIANI 01624836194 (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1001619-32.2018.8.11.0002 

Vistos etc. Compulsando os autos, verifico que a petição inicial não indica 

todos os requisitos necessários, conforme dispõe o art. 319 do NCPC, 

pois da análise do referido dispositivo se extrai a exigência do endereço 

eletrônico do autor e do réu: Art. 319. A petição inicial indicará: II. (...) o 

endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu; (grifei) 

Ademais, verifico ainda que o autor ao relatar os fatos indica dois 

requeridos, contudo a exordial na qualificação foi proposta em desfavor 

apenas do Sr. Marquinhos Serviços Automotivos e Auto Elétrica. Ante o 

exposto, intime-se a parte autora para emendar a inicial, informando nos 

autos o endereço eletrônico das partes, e informar quem é o segundo 

requerido na ação, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, parágrafo 

único, do NCPC). Após, certifique-se o necessário, e façam os autos 

conclusos. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Várzea Grande/MT, 21 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) 

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003873-75.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SP COMERCIO DE MAQUINAS PARA TERRAPLENAGEM LTDA (AUTOR(A))

LUCAS ARRAIS CORREA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANCELMO MARQUES DE ARAUJO (RÉU)

ADEMILDO MARQUES DE ARAUJO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1003873-75.2018.8.11.0002 

Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a requerente informa que 

o contrato de instrumento particular de compra e venda (nº 18/2016) está 

acostados aos autos, contudo, o referido documentos não foi juntado. 

Ademais, verifico que a petição inicial não indica todos os requisitos 

necessários, conforme dispõe o art. 319 do NCPC, haja vista que não foi 

informado o endereço eletrônico das partes. 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 indeferimento da tutela de urgência 

pretendida e/ou extinção do feito sem resolução do mérito: 1. Informar os 

endereços eletrônicos das partes (art. 319, I, do CPC); 2. Juntar cópia do 

contrato de instrumento particular de compra e venda; Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação, certifique-se e façam os autos 

IMEDIATAMENTE conclusos para análise do pedido de tutela de urgência. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Várzea 

Grande/MT, 21 de agosto de 2018. (Assinado digitalmente) SILVIA 

RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1005670-86.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (IMPUGNANTE)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO (ADVOGADO(A))

AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO (ADVOGADO(A))

FORTE COMERCIAL LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE VÁRZEA 

GRANDE QUARTA VARA CÍVEL Autos n. 1005670-86.2018.8.11.0002 

Vistos. Trata-se de IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES interposta 

por BANCO DO BRASIL S.A por dependência aos autos da 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE FORTE COMERCIAL LTDA (Processo nº 

1004743-57.2017.811.0002), conforme autorizado pelo artigo 13, da Lei 

N.º 11.101/2005. Assim, intime-se a devedora para, no prazo de 05 

(cinco) dias, manifestar-se sobre a presente impugnação (art. 11, 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 § 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. Digne-se esta secretaria a promover 

associação do feito aos autos de nº 1004743-57.2017.811.0002. 

Intimem-se. Cumpra-se. Várzea Grande/MT, 06 de agosto de 2018. 

(Assinado digitalmente) SILVIA RENATA ANFFE SOUZA Juíza de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390430 Nr: 5630-29.2015.811.0002

 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: PEDRO HENRIQUE SILVA RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEMIR FEGURI - OAB:10.335, 

SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - OAB:MT 10.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT 8.184-A

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Condeno a autora ao pagamento das 
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custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.Tais 

exigências, no entanto ficam suspensas, nos termos do artigo 98, §3º, do 

CPC, haja vista que a autora é beneficiária da justiça gratuita (fl. 20).Após 

o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações de 

estilo.Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 393988 Nr: 7763-44.2015.811.0002

 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: WAGNER LUIS DE ARRUDA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA DATA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA B. DE OLIVEIRA 

SODRÉ - OAB:13333/MT, DANIEL FRANÇA SILVA - OAB:MT 17.826-A, 

FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13.033/MT

 Processo nº 7763-44.2015.811.0002 - Código. 393988

Vistos.

Em face da petição de (fls.89), em que as partes autor requer a extinção 

do presente feito, nos termos do art. 200 do Novo Código de Processo 

Civil, e diante da concordância tácita da parte contrária (fls.93/95), 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios que 

arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), contudo fica suspensa a cobrança, nos 

termos do artigo 98, § 3º do Código de Processo Civil.

 Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542323 Nr: 11004-21.2018.811.0002

 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: MARCUS VINÍCIUS DE ALBUQUERQUE SOUZA, 

WELLINGTON ALVES DA SILVA, ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 6.565/O, MARCUS VINÍCIUS DE ALBUQUERQUE 

SOUZA - OAB:MT 3.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Novo Código de Processo 

Civil.Custas, pelo 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 das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 268183 Nr: 8198-57.2011.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELE VAN VIAGNES E TURISMO LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA DE MORAES - 

OAB:MT 11.059/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REINALDO AMÉRICO 

ORTIGARA - OAB:9552

 Autos nº 8198-57.2011.811.0002 – Código. 268183

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta 

por ANE COMÉRCIO DE PETRÓLEO LTDA em desfavor de TELE VAN 

VIAGENS E TURISMO LTDA-ME, todos já qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial.

Verifica-se que, a parte autora apesar de devidamente intimada através 

do DJE n° 10231, deixou de se manifestar acerca da determinação de 

fls.72.

 Determinada a intimação pessoal da autora, nos moldes do art. 485, § 1º, 

CPC.

 No seguimento, expediu-se Carta de intimação à parte autora, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Todavia, não foi possível proceder com a intimação da parte autora, 

devido ao fato de não estar localizada no endereço declinado nos autos, 

conforme se depreende do ARMP fls. 76.

Vieram os autos conclusos.

 É breve relatório.

Fundamento e Decido.

Regularmente intimada a dar prosseguimento ao feito através de seu 

advogado à parte autora quedou-se inerte, sendo despicienda a intimação 

pessoal da autora, contudo o endereço indicado na inicial encontra-se 

incorreto.

Logo, o que se denota é o abandono da ação pela requerente, uma vez 

que além de não ter mantido seu endereço atualizado nos autos não 

promoveu os atos e as diligências que lhe incumbia para dar 

prosseguimento ao feito.

Ante ao exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem julgamento do mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso III, do Novo Código de Processo Civil.

Custas pagas inicialmente pela exequente.

Honorários conforme acordão fls.68/69.

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.: 406181 Nr: 14640-97.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RECOL DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELISON CORREIA COSTA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO PAULO ZAMBRIM 

MENDONÇA - OAB:6.576/MT, JOSÉ AVELINO DE NOVAES JUNIOR - 

OAB:OAB/MT 11.180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas, pagas inicialmente pelo 

exequente.Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

inexistência do 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.: 542324 Nr: 11005-06.2018.811.0002

 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: NILTON FRANCISCO DA SILVA, MARCUS VINÍCIUS DE 

ALBUQUERQUE SOUZA, ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 6.565/O, MARCUS VINÍCIUS DE ALBUQUERQUE 

SOUZA - OAB:MT 3.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Autos nº 11005-06.2018.811.002. Código 542324

Vistos.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por NILTON FRANCISCO 

DA SILVA e MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE, em desfavor de 

ALCOPAN-ÀLCOOL DO PANTANAL LTDA, já qualificado nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial.

Na decisão proferida às fls.12 determinou-se a intimação do autor para 

emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento das custas 

processuais complementares, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c art. 
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321, parágrafo único, do CPC).

Às fls.14, certificou-se o decurso de prazo sem a manifestação do autor.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que o advogado do autor foi devidamente 

intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar comprovante do 

recolhimento das custas processuais.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do NCPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos de acordo com o art. 

290, do NCPC c/c com o art. 456 §1º da CNGC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 542325 Nr: 11006-88.2018.811.0002

 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: MARCUS VINÍCIUS DE ALBUQUERQUE SOUZA, CÍCERO 

BENEDITO TAVARES DA SILVA, ALFAJUD ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCOPAN - ÁLCOOL DO PANTANAL LTDA 

E/OS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO LUIZ FERREIRA DA 

SILVA - OAB:MT 6.565/O, MARCUS VINÍCIUS DE ALBUQUERQUE 

SOUZA - OAB:MT 3.510

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:7680/MT, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - OAB:5222/MT

 Autos nº 11006-88.2018.811.002. Código 542325

Vistos.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por CÍCERO BENEDITO 

TAVARES DA SILVA e MARCUS VINICIUS DE ALBUQUERQUE, em 

desfavor de ALCOPAN-ÀLCOOL DO PANTANAL LTDA, já qualificado nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

Na decisão proferida às fls.14 determinou-se a intimação do autor para 

emendar a inicial a fim de comprovar o recolhimento das custas 

processuais complementares, sob pena de indeferimento (art. 290 c/c art. 

321, parágrafo único, do CPC).

Às fls.16, certificou-se o decurso de prazo sem a manifestação do autor.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que o advogado do autor foi devidamente 

intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar comprovante do 

recolhimento das custas processuais.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do NCPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos de acordo com o art. 

290, do CPC c/c com o art. 456 §1º da CNGC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 376036 Nr: 23787-84.2014.811.0002

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMANI DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO BOA VENTURA ZICA 

- OAB:MT 13.754-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante de todo o exposto, pelo que dos autos constam, com fundamento 

no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO o presente 

feito, ante a inércia da parte autora.Custas, pagas inicialmente pela 

autora.Sem condenação em honorários advocatícios, diante da 

inexistência do 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.: 447052 Nr: 10454-94.2016.811.0002

 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: ROSILDA MODESTO FAGUNDES ASSUNÇÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA (TELEXFREE)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ MAURO MOYSES JUNIOR - 

OAB:14536

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 10454-94.2016.811.0002 Código. 447052

Vistos.

Trata-se de LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR PROCEDIMENTO COMUM 

promovida por ROSILDA MODESTO FAGUNDES ASSUNÇÃO em desfavor 

de YMPACTUS COMERCIAL LTDA. ME, ambos devidamente qualificados 

nos autos.

 Na decisão proferida às fls.77, determinou-se a intimação do autor para 

adequar o procedimento ao rito comum ordinário, sob pena se 

indeferimento (art. 321, parágrafo único, do CPC).

Às fls. 79 certificou-se o decurso de prazo da manifestação do autor.

Determinada a intimação pessoal da autora, nos moldes do art. 485, § 1º, 

CPC, fls. 80.

 No seguimento, expediu-se Carta de intimação à parte autora, 

concedendo o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, contudo 

deixou transcorrer o prazo in albis, conforme certificado às fls. 83.

 Após, vieram-me conclusos.

É o breve Relato. Decido.

 Em análise aos autos, verifico que o advogado da parte requerente foi 

devidamente intimado, para adequar o procedimento ao rito comum 

ordinário, todavia a parte permaneceu silente.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas, uma vez que defiro o benefício da justiça gratuita.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

Transitado em julgado, arquivem-se os autos, 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.: 473476 Nr: 22899-47.2016.811.0002

 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: MAITO RIBEIRO & BANDEIRA LTDA - ME, JOAO PAULO 

FORTUNATO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIBOX DISTRIBUIDORA PRODUTOS 

ALIMENTICIOS BROKER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEVERTON SILVA DE JESUS - 

OAB:MT 9946
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO HENRIQUE VIEIRA 

BARROS - OAB:OAB/MT 7680, EUCLIDES RIBEIRO S. JUNIOR - 

OAB:5222/MT

 Autos nº 22899-47.2016.811.002. Código 473476

Vistos.

Trata-se de HABILITAÇÃO DE CRÉDITO proposta por MAITO RIBEIRO & 

BANDEIRA LTDA-ME, em desfavor de DIBOX DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS ALIMENTICÍOS BROKER LTDA, já qualificado nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na exordial.

Na decisão proferida às fls.15 determinou-se a intimação do autor para 

emendar a inicial a fim de comprovar sua hipossuficiência ou recolhimento 

das custas processuais complementares, sob pena de indeferimento (art. 

290 c/c art. 321, parágrafo único, do CPC).

No seguimento, expediu-se Carta de intimação à parte autora, concedendo 

o prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

Todavia, não foi possível proceder com a intimação da parte autora, 

devido ao fato de não estar localizada no endereço declinado nos autos, 

conforme se depreende do ARMP fls. 19 e 21.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento e decido.

Em análise aos autos, verifico que o advogado do autor foi devidamente 

intimado, para que apresentasse emenda a fim de juntar comprovante do 

recolhimento das custas processuais.

Desta feita, não sendo cumprida a diligência e certificada a não 

manifestação da parte conforme determinado, de acordo com o art. 321, 

parágrafo único, do CPC, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

 Ademais, os autos não podem permanecer ad eternum em cartório, 

aguardando providências por parte do autor, principal interessado no 

deslinde do processo.

Visto o desinteresse da parte autora em cumprir o que lhe fora colocado, 

com fulcro no art. 330, IV, do NCPC, INDEFIRO a petição inicial e JULGO 

EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento no 

artigo 485, I, do Novo Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários, face a inexistência do contraditório.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos de acordo com o art. 

290, do CPC c/c com o art. 456 §1º da CNGC.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 390343 Nr: 5555-87.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZEQUIEL LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO DE ARAÚJO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELAINE DUARTE GONZAGA - 

OAB:MT 16.106, PAULO DE BRITO CANDIDO - OAB:2.802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em face da petição de fls. 50, em que o autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e 

legais efeitos e, via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado 

Estatuto.

Custas pagas inicialmente pela parte autora.

Sem condenação em honorários, ante a inexistência de contraditório.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 328116 Nr: 24446-30.2013.811.0002

 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: AGNALDO DA SILVA ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGM MULTIMARCAS LTDA, MAURÍCIO 

PINHEIRO DE MOURA JÚNIOR, LEONARDO PINHEIRO DE MOURA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO CÉSAR FERNANDES - 

OAB:MT 11.801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO CARNEIRO 

NASCENTE - OAB:GO 11.227, ALBERTO CARNEIRO NASCENTE JUNIOR 

- OAB:GO 30.967

 Autos nº 24446-30.2013.811.0002 - Código. 328116

Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS 

proposta por AGNALDO DA SILVA ARRUDA em desfavor do requerido 

AGM MULTIMARCAS LTDA, MAURICIO PINHEIRO DE SOUZA JÚNIOR, 

LEONARDO PINHEIRO DE SOUZA JUNIOR, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Em sede de audiência de conciliação as partes firmaram acordo (fls. 116), 

oportunidade na qual pugnaram pela homologação e extinção do feito, 

desistindo do prazo recursal.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.

 Fundamento. Decido.

 Observo que, os termos tratados no ajuste entabulado entre as partes 

versam sobre direitos disponíveis. Desse modo, 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, alínea “b”, do NCPC.

As partes ficam dispensadas do pagamento de custas remanescentes, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Honorários advocatícios, conforme ajustado.

Diante da desistência do prazo recursal, certifique-se e arquive-se, com 

as baixas e anotações de estilo.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 375815 Nr: 23617-15.2014.811.0002

 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: VILSON PAULO DOS REIS, TRANSPORTADORA 

GUANABARA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 2º OFÍCIO DE VÁRZEA 

GRANDE, ELIFRAN DA SILVA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CESAR CREMA - 

OAB:3873/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Moraes - 

OAB:11.059/MT

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do 

mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo 

Civil.REVOGO os efeitos da liminar concedida.Condeno a parte autora em 

custas e despesas processuais, bem como ao pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais, que arbitro 

em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fundamento no 

art. 85, § 2º, do CPC. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, com 

todas as baixas e anotações pertinentes.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 265000 Nr: 4296-96.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIENE PEREIRA MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S.A -TELEMAT BRASIL 

TELECOM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT/13.241-A

 Vistos, etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por Luciene Pereira 

Moraes em desfavor de Brasil Telecom S.a –Telemat Brasil Telecom, pelos 

fatos e fundamentos exposto às fls. 187/190.

A parte requerida efetuou o depósito da quantia devida, referente a 

condenação do decisium de fls. 191, tendo a parte autora concordado 

com os valores, requerendo o levantamento do dinheiro (fls. 198).

É o relatório necessário.

 Decido.
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Verifica-se que a pretensão perseguida pelo exequente foi satisfeita, 

cumprindo-se a obrigação oriunda dos presentes autos.

Constato, portanto, que o objetivo da presente execução foi alcançado, 

qual seja, o adimplemento da obrigação, conforme dispõe o artigo 924, 

inciso II, do Código Processual Civil.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO, com resolução do 

mérito, ante a quitação integral do débito, nos termos do artigo 924, II, do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas pela requerida, conforme posto na sentença.

Libere o valor na conta informada pelo advogado, devendo a autora ser 

intimada pessoalmente acerca do remanescente liberado, nos termos do 

at. 450, § 3ª, da CNGC.

Transitada em julgado, pagas as custas, arquivem-se os autos com as 

baixas e cautelas legais.

P. I. e Cumpra-se.

 Várzea Grande/MT, 26 de setembro de 2018.

SILVIA RENATA ANFFE SOUZA

 Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 235595 Nr: 15524-39.2009.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOSHINORI SHIROTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CRISÓSTOMODE FIGUEIREDO, ANA 

ANTONIA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO ROBERTO FELFILI - 

OAB:3.923/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Bettanin de 

Barros - OAB:7901, ANDERSON BETTANIN DE BARROS - OAB:MT 

7.901, ERIVELTO BORGES JUNIOR - OAB:8674, GRASIELA ELISIANE 

GANZER - OAB:MT/ 9899, JAIME DA CRUZ BORGES ASSUMPÇÃO - 

OAB:11.793/MT

 Vistos, etc.

Em face da petição de (fls. 139), em que parte autor requer a extinção do 

presente feito, nos termos do art. 200 do Novo Código de Processo Civil, e 

diante da concordância tácita da parte contrária (fls.142), homologo a 

desistência manifestada, para que surta seus jurídicos e legais efeitos e, 

via de consequência JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fulcro no art. 485, inciso VIII, do supracitado Estatuto.

Custas pagas inicialmente.

Pelo princípio da causalidade, condeno o autor ao pagamento de 

honorários advocatícios que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com fulcro 

assente no art. 85, § 8º, do CPC.

 Certificado 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.: 403752 Nr: 13315-87.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DONIZETE LIMA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO ALMEIDA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO FERNANDES DE SOUZA - 

OAB:5721

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 411617 Nr: 17541-38.2015.811.0002

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO BOULANGER STIVAL DE OLIVEIRA, IVANA 

ICASSATI NANTES STIVAL OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLYAN DOS REIS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO GALVAN - OAB:8056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO SILVA DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT9473, HELIO PASSADORE - OAB:MT 3.008-A

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 370253 Nr: 19641-97.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA MARGARIDA DA SILVA BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELLA CRISTINA KNEIP ROSA 

SILVA - OAB: 9.587-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VEIRA 

MARQUES - OAB:16.846-A/MT

 Vistos.

 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.: 338798 Nr: 6952-21.2014.811.0002

 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: RESIDENCIAL JARDIM VÁRZEA GRANDE, QUADRA.11

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZABEL RODRIGUES LENZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANABELL CORBELINO SIQUEIRA 

DALTRO - OAB:MT 13.544/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 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.: 313253 Nr: 9394-91.2013.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MIGUEL FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ALVES DE SOUZA - 

OAB:12.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 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 
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feito sem resolução do mérito (artigo 485, inciso III do CPC).

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 215269 Nr: 10589-87.2008.811.0002

 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: RENOSA IND. BRAS. DE BEBIDAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DANILO DE ABREU SOSSAI, JURACY BRITO, 

BB SEGUROS- BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ S. DE CAMPOS SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 6203, ROBERTO ZAMPIERI - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BENEDITO ALVES FERRAZ - 

OAB:5632, JACO CARLOS SILVA COELHO - OAB:MT 15.013 A, JOÃO 

EMANUEL MOREIRA LIMA - OAB:9.983, JOÃO EMANUEL MOREIRA 

LIMA - OAB:9983, LÁZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - OAB:10.006, 

Lazaro Roberto Moreira Lima - OAB:10.473, WESLEY SOBRÉ ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:12019

 Vistos.

 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.: 342204 Nr: 9680-35.2014.811.0002

 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: ENI ROSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEOVANE CALÇADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANIE MARTINS MATTOS - 

OAB:8920/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora peticionou 

requerendo a dilação do prazo (fls. 44).

Contudo, à vista do lapso temporal superior ao requerido, determino a 

intimação da parte autora, para que manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, requerendo o que entender de direito. Prazo: 05 

dias.

Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se, e com fulcro no art. 

485, § 1º, do Novo Código de Processo Civil, intime-se a parte exequente 

pessoalmente, para que, em 05 (cinco) dias, manifeste seu interesse no 

prosseguimento do feito, sob pena de extinção e arquivamento.

 Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 39369 Nr: 7240-23.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZEU PEREIRA DOS SANTOS FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GONÇALO DA SILVA - 

OAB:4265/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDECY CAVALCANTE 

FEITOSA - OAB:OAB/AC 2317, JOSÉ D'ASSUNÇÃO DOS SANTOS - 

OAB:1226/RO

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 313348 Nr: 9490-09.2013.811.0002

 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: CAPITAL DISTRIBUIDORA DE BORRACHA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AFONSO WINTER JUNIOR - 

OAB:OAB/MT7099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:MT 13.241-A

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 401391 Nr: 12052-20.2015.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANTINA ANA FERNANDES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUNIOR FERNANDO MARCZINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSEMARY MENEZES SOUZA - 

OAB:14905 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 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.: 340669 Nr: 8465-24.2014.811.0002

 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: MERCEDES FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELESSANDRA RAMOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BENEDITO ROSÁRIO ALVES DA 

CUNHA - OAB:OAB/MT 12.713, GRACIELLY ALVES CUNHA - 

OAB:OAB-MT 20.287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o autor, por intermédio de seu advogado, para que manifeste 

nos autos acerca da carta de citação devolvida às fls. 84. Prazo de 05 

(cinco) dias.

 Decorrido o prazo, sem manifestação, intime-se o autor 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.: 406040 Nr: 14563-88.2015.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAX DOUGLAS SILVA PAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE 

SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERGES JUNIOR DE LIMA - 
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OAB:MT 12.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:MT 5.736-O

 Vistos.

Tendo em vista a não localização da parte autora, intime-se o requerido 

para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar e requerer o que entender de 

direito. Em observância à Súmula 240 do STJ, em que a extinção do 

processo por abandono do autor depende de requerimento do réu.

Consigne que a não manifestação no prazo fixado, implicará na anuência 

tácita com a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 

485, III, do CPC.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, o que deverá ser 

certificado, façam os autos conclusos.

Intimem-se e Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 342207 Nr: 9682-05.2014.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WILSON JOSE DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDISON RODRIGUES - 

OAB:MT 9.901

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:DF 24.214, JOAQUIM FELIPE SPADONI - OAB:MT 6.197

 Vistos.

 Intime-se o autor, por intermédio de seu advogado, para que manifeste 

nos autos acerca da manifestação às fls.117/121, 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.: 320388 Nr: 16787-67.2013.811.0002

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOAO BATISTA PEREIRA, JOSÉ ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES, JOAO BATISTA PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16.527/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA - OAB:10.246/MT, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINO ALEIXO JUNIOR - 

OAB:16.527/MT, DELCI BALEEIRO SOUZA - OAB:10.246/MT, 

MARTINIANO PEREIRA MATOS FILHO - OAB:10269 - MT

 Vistos.

 Intime-se o 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.: 113990 Nr: 9381-05.2007.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: METELO CAMPOS IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENI EGLESIANI DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:6949, LUIZ FERREIRA DA SILVA - OAB:1357/MT, MARIO 

BENJAMIM BATISTA JUNIOR - OAB:10681/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISTÂNIO GOMES DA SILVA - 

OAB:2.631 OAB/MT

 Vistos.

 Intime-se o exequente, por intermédio de seu advogado, para que 

manifeste nos autos requerendo o entender de direito, 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.: 323342 Nr: 19741-86.2013.811.0002

 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: CELITO GIACOBBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE LUIZ SANTOS ANDRADE, MARIALVA 

GUIMARÃES MOTTA DE ANDRADE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - 

OAB:2573

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se o 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.: 264530 Nr: 4043-11.2011.811.0002

 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: FILADELFO DOS REIS DIAS, MARA DAYSI GIL DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FULANO DE TAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mônica Helena Giraldelli - 

OAB:9141, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se os requerentes, 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 os exequentes 

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.: 501701 Nr: 14644-66.2017.811.0002

 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: ANANIAS EPIFÂNIO DA COSTA, BRENO AUGUSTO 

PINTO DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOSSO POSTO COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES LTDA -FILIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRENO AUGUSTO PINTO DE 

MIRANDA - OAB:MT 9.779, DIOGO VINICIOS MURARI MOTTA - 

OAB:MT 14.962

 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:13.955-MT
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 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.: 389351 Nr: 4934-90.2015.811.0002

 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: BH, RFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - 

OAB:9764-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARLOS LOCK - OAB:MT 

16.828, MARCO AURELIO M. MEDEIROS - OAB:15401

 Vistos, em correição.

Trata-se de ação de Impugnação de crédito, proposta por, Banco Hsbc, 

por dependência da Recuperação Judicial dos autos n° 

11161-33.2014.811.0002 – Código: 344101.

O impugnante juntou documentos às fls. 04/57.

A recuperanda manifestou-se às fls. 61/65, pela improcedência do pedido 

e pela extinção do presente feito.

O Administrador Judicial manifestou-se às fls. 67/69, pela extinção do 

presente feito nos termos do artigo 485, inciso IV.

Assim, no mesmo sentido, manifestou-se o parquet às fls. 70/71 pela 

extinção do feito, haja vista que o habilitante não preencheu os requisitos 

do artigo 9° da Lei 11.101/2005.

Relatado o necessário. Decido.

Compulsionando os autos e conforme o mencionada, a impugnante não 

preencheu os requisitos necessários para o deferimento do pedido, não 

indicando o valor do crédito atualizado até a data do pedido de 

recuperação judicial, nem mesmo juntou os documentos originais ou 

cópias autenticas para a devida instrução do feito, de acordo com o artigo 

9°, inciso II, e parágrafo único, da Lei 11.101.2005.

Dessa forma, a perda do objeto da presente impugnação, pelo que JULGO 

EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, 

inciso IV, do Código de Processo Civil.

Custas, caso houver, pelo impugnante.

Arquivem-se os autos, com todas as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 510125 Nr: 19110-06.2017.811.0002

 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: TONY ANDERSON SANTANA SACALY, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549, Denise Alves da Cunha - 

OAB:MT 10.110

 Ante do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC, bem como com fulcro no art. 15, II, 

da Lei 11.101/05, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo habilitante, 

e determino que seja incluído o crédito habilitado por TONY ANDERSON 

SANTANA SACALY, no quadro geral de credores privilegiados 

trabalhistas da massa falida de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA, 

pelo valor de R$ 2.080,95 (dois mil oitenta reais e noventa e cinco 

centavos), atualizado até 25/05/2017.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.: 525758 Nr: 1856-83.2018.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DA SILVA NETO, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADOS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:OAB/MT 6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549

 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 JÚLIO 

CÉSAR DA SILVA NETO, de R$ 4.716,54 (quatro mil setecentos e 

dezesseis reais e cinquenta e quatro centavos), reconhecido pela 1ª Vara 

do Trabalho de Várzea Grande/MT, nos autos do processo de nº 

0000777-98.2017.5.23.0106, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 06), 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.: 517879 Nr: 23287-13.2017.811.0002

 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: GISLAINE DE SOUZA BRANDÃO, ZAPAZ 

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEILA MARIA DE ALMEIDA - 

OAB:MT 9.235, LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - OAB:MT 15.488, 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 GISLAINE 

DE SOUZA BRANDÃO, de R$ 3.784,00 (três mil setecentos e oitenta e 

quatro reais), reconhecido pela 2ª Vara do Trabalho de Várzea 

Grande/MT, nos autos do processo de nº 0000803-93.2017.5.23.0107, 

atualizados nos termos da sentença trabalhista juntada nos autos pelo 

credor (fls. 08), 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.: 503507 Nr: 15607-74.2017.811.0002

 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: ROBSON LUIZ DIAS DE LIMA, BRUNO MEDEIROS 

PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATTO - OAB:MT 

8.566
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 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, classificado 

como extraconcursal, por ROBSON LUIZ DIAS DE LIMA, de R$ R$ 4.601,37 

(quatro mil seiscentos e um reais e trinta e sete centavos), reconhecido 

pela 1ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000368-83.2016.5.23.0001, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 23), 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.: 501102 Nr: 14317-24.2017.811.0002

 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: ROSANGELA VITALE, 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:OAB/MT 

6.065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3.549/MT, 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, classificado 

como extraconcursal, por ROSANGELA VITALE, de R$ 11.189,75 (onze 

mil cento e oitenta e nove reais e setenta e cinco centavos), reconhecido 

pela 7ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 

0000362-58.2016.5.23.0007, atualizados nos termos da sentença 

trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 28), 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.: 525747 Nr: 1846-39.2018.811.0002

 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: VAGNER DIAS DE ASSIS, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 

SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, MARIA CAROLINA PESSATI - OAB:20.706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:MT 3.549

 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 VAGNER 

DIAS DE ASSIS, de R$ 2.387,90 (dois mil trezentos e oitenta e sete reais e 

noventa centavos), reconhecido pela 4ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, 

nos autos do processo de nº 0000648-11.2017.5.23.0004, atualizados 

nos termos da sentença trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 

06/06v), 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.: 501106 Nr: 14321-61.2017.811.0002

 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: YANETH BRUNO SALVATIERRA, 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:OAB/MT 

6.065

 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, classificado 

como extraconcursal, por YANETH BRUNO SALVATIERRA, de R$ 

12.893,26 (doze mil oitocentos e noventa e três reais e vinte e seis 

centavos), reconhecido pela 8ª Vara do Trabalho de Cuiabá/MT, nos autos 

do processo de nº 0000424-95.2016.5.23.0008, atualizados nos termos 

da sentença trabalhista juntada nos autos pelo credor (fls. 27), 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.: 516720 Nr: 22650-62.2017.811.0002

 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: ARILSON RICARDO DAMASCENO ARRUDA, BRUNO 

MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPRE MAIS SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:MT 4.181, BRUNO MEDEIROS PACHECO - OAB:OAB/MT 

6.065, CARLOS RICARDI DE SOUZA PIZZATO - OAB:8.566/MT, RAYRA 

DA SILVA ANTUNES - OAB:20566/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERADO DIAS - OAB:3549, 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, 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 ARILSON 

RICARDO DAMASCENO, de R$ 13.934,53 (treze mil novecentos e trinta e 

quatro reais e cinquenta e três centavos), reconhecido pela 2ª Vara do 

Trabalho de Várzea Grande/MT, referente aos autos de nº 

0000264-30.2017.5.23.0107, ser habilitado na classe extraconcursal da 

massa falida de COMPRE MAIS SUPERMERCADOS 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. Intime-se e Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 525349 Nr: 1619-49.2018.811.0002

 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: LUIZ FIRMINO FRANÇA, BRUNO MEDEIROS PACHECO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MASSA FALIDA COMPRE MAIS 
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SUPERMERCADO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO MEDEIROS PACHECO - 

OAB:6.065/MT, CARLOS RICARDI DE SOUSA PIZZATTO - OAB:8566

 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 LUIZ 

FIRMINO FRANÇA, de R$ 8.568,90 (oito mil quinhentos e sessenta e oito 

reais e noventa centavos), reconhecido pela 2ª Vara do Trabalho de 

Cuiabá/MT, nos autos do processo de nº 0000335-90.2016.5.23.0002, 

atualizados nos termos da sentença trabalhista juntada nos autos pelo 

credor (fls. 29), a ser habilitado na classe 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.: 282947 Nr: 1762-48.2012.811.0002

 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: LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COLEGIO NOTRE DAME DE LOURDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA 

- OAB: 6.848 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA - OAB:4032/MT

 Considerando o pedido formulado pela parte requerida requerendo a 

designação de audiência de instrução e julgamento, e, tendo o Ministério 

Público manifestado às fls. 445/446 requerendo a designação de 

audiência de instrução e julgamento.Em assim sendo, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 04 de dezembro de 2018, às 16h30min, 

para melhor elucidação dos fatos e a solução do mérito da ação, 

oportunidade onde será tomado o depoimento pessoal da parte requerida, 

bem como das testemunhas a serem arroladas pelas partes, devendo 

trazê-las independentemente de intimação.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.Tendo em 

vista tratar-se de interesse de menor, encaminhem-se os autos ao Douto 

Representante do Ministério Publico, para manifestação.Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Silvia Renata Anffe Souza

 Cod. Proc.: 95722 Nr: 5277-04.2006.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO ROBERTO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERIKA DRUMOND

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAZARO ROBERTO DE SOUZA - 

OAB:4801-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO da parte autora para se manifestação acerca da devolução 

da carta de citação com resultado negativo. Prazo de 10 dias.

Varas Especializadas da Fazenda Pública

1ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003761-43.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

EDJAIME OLIVEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

GUSTAVO FERNANDES DA SILVA (ADVOGADO(A))

ELAINE SENE DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE BENEFICENTE SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA 

(REQUERIDO)

ADRIANO CARRELO SILVA (ADVOGADO(A))

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE EDITAL DE INTIMAÇÃO PRAZO: 

20 DIAS Dados do Processo: Processo: 1003761-43.2017.8.11.0002; 

Valor causa: $50,000.00; Tipo: Cível; Espécie: PETIÇÃO (241) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: EDJAIME OLIVEIRA DE SOUZA, 

ELAINE SENE DE SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: SOCIEDADE BENEFICENTE 

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CUIABA, ESTADO DE MATO 

GROSSO Pessoa(s) a ser(em) intimada(s) REQUERENTE: EDJAIME 

OLIVEIRA DE SOUZA, ELAINE SENE DE SOUZA FINALIDADE: INTIMAÇÃO 

DA(S) PARTE(S) acima qualificada(s), atualmente em lugar incerto e não 

sabido, para dar(em) prosseguimento ao feito, sob pena de extinção, na 

forma do art. 485, III, do NCPC, DESPACHO/DECISÃO: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. E, para que chegue ao conhecimento 

de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o 

presente Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma 

da Lei. Eu, ARLECI BENEVIDES DA SILVA, digitei. VÁRZEA GRANDE, 28 

de setembro de 2018. DIVANIA ROSA FEDERICI DE ALMEIDA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO 1ª VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA 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: 1008150-71.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA MARIA DE ARRUDA (REQUERENTE)

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

VLADIMIR DE LIMA BRANDAO (ADVOGADO(A))

 

Vistos, Compulsando os autos, verifico que a parte Ré não concorda com 

o pedido de desistência, assim intime-se a parte Autora, para que se 

manifeste sobre este pleito, requerendo o que entender de direito. 

Intime-se.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 245056 Nr: 5588-53.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATALICIA RODRIGUES DE SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - 

OAB:MT 9309, MARCELO VENTURA DA SILVA MAGALHAES - 

OAB:21412/O, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Informado da interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.018), 

entendo que as razões postas no recurso não são suficientes para 

ensejar o juízo de retratação. Assim sendo, mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Aguarde-se informação acerca da 
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concessão de eventual efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, 

art. 1.019, I). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 255849 Nr: 13740-90.2010.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELINA VICENCIA DA COSTA CAMPOS

 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, MARCELO 

VENTURA DA SILVA MAGALHAES - OAB:21.412

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Informado da interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.018), 

entendo que as razões postas no recurso não são suficientes para 

ensejar o juízo de retratação. Assim sendo, mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Aguarde-se informação acerca da 

concessão de eventual efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, 

art. 1.019, I). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 256589 Nr: 14908-30.2010.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DOMINGOS FERNANDES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE ADM. DA 

PREVIDÊNCIA E ASSIST. SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642/MT, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309, ROQUE 

PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Informado da interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.018), 

entendo que as razões postas no recurso não são suficientes para 

ensejar o juízo de retratação. Assim sendo, mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Aguarde-se informação acerca da 

concessão de eventual efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, 

art. 1.019, I). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 261950 Nr: 819-65.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LORENÇO

 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,

Informado da interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.018), 

entendo que as razões postas no recurso não são suficientes para 

ensejar o juízo de retratação. Assim sendo, mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Aguarde-se informação acerca da 

concessão de eventual efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, 

art. 1.019, I). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 278892 Nr: 22561-49.2011.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUZA SOUZA DOS SANTOS

 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

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Informado da interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.018), 

entendo que as razões postas no recurso não são suficientes para 

ensejar o juízo de retratação. Assim sendo, mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Aguarde-se informação acerca da 

concessão de eventual efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, 

art. 1.019, I). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 286855 Nr: 6120-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELOIZA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Informado da interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.018), 

entendo que as razões postas no recurso não são suficientes para 

ensejar o juízo de retratação. Assim sendo, mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Aguarde-se informação acerca da 

concessão de eventual efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, 

art. 1.019, I). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 289869 Nr: 9418-56.2012.811.0002

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA MARINA CORREA FRANÇA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE ADM. DA 

PREVIDÊNCIA E ASSIST. 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,

Informado da interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.018), 

entendo que as razões postas no recurso não são suficientes para 

ensejar o juízo de retratação. Assim sendo, mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Aguarde-se informação acerca da 

concessão de eventual efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, 

art. 1.019, I). Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 293391 Nr: 13354-89.2012.811.0002

 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: ALMERINDA DA SILVA SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL -INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELIA SILVA ROCHA - 

OAB:9309, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Informado da interposição do agravo de instrumento (CPC, art. 1.018), 

entendo que as razões postas no recurso não são suficientes para 

ensejar o juízo de retratação. Assim sendo, mantenho a decisão agravada 

por seus próprios fundamentos. Aguarde-se informação acerca da 

concessão de eventual efeito suspensivo ao agravo de instrumento (CPC, 

art. 1.019, I). Às providências.

 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 
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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: EMERSON LEANDRO DE 

CAMPOS - OAB:MT 6.950, HENRIQUE CRISTOVÃO DE ASSIS - 

OAB:16.738/MT, RICARDO BARBOSA DE ABREU - OAB:

 Certifico que, tendo que tendo vista não ter constado o novo Advogado 

do Requerido Cláudio Roberto da Costa, publico novamente a decisão de 

fls. 459, a seguir transcrita:

 " 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".

Elizane Fatima Ferraz

Estagiaria.

2ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000043-38.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR LOPES DA SILVA (ADVOGADO(A))

MIGUEL VITAL DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

PREFEITA- PREFEITURA DE VARZEA GRANDE (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora que manifeste sobre a proposta de honorários periciais no 

prazo de 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. Várzea Grande, 2018-09-28

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004736-65.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO ROSA COSTA DE ARRUDA (AUTOR(A))

EDUARDO MOREIRA LUSTOSA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

Dados do Processo: Processo: 1004736-65.2017.8.11.0002; Tipo: Cível 

Espécie: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7) Requerente: AUTOR(A): 

RONALDO ROSA COSTA DE ARRUDA Requerido: RÉU: MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos na forma disposta no art. 701, 

XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte apelada para, querendo, no 

prazo legal, 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, 28 de setembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004943-30.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS RIBEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

 

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, impugnar a 

contestação 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, 2018-09-28

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1007201-47.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIANY MARIA DA SILVA ALCANTARA BARBIEIRO 

(ADVOGADO(A))

MICHELLE CARLA COSTA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Câmara dos Vereadores de Várzea Grande (RÉU)

MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (RÉU)

 

ATO ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes 

autos na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a 

parte autora para, querendo, no prazo de quinze dias, impugnar a 

contestação 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, 2018-09-28

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004598-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIONEI EDSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004598-35.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARIONEI EDSON DOS SANTOS Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

autora a manifestar sobre a proposta de honorários periciais, no prazo de 

dez dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente disponibilizado 

pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos TERMOS DO ARTIGO 

9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 28 de setembro de 2018 Gestor 

Judicial Assinatura Digital Abaixo

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004598-35.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO (ADVOGADO(A))

MARIONEI EDSON DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO (REQUERIDO)

RICARDO CORREA MARQUES (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA ESP. DA 

FAZENDA PÚBLICA DE VÁRZEA GRANDE Dados do Processo: Processo: 

1004598-35.2016.8.11.0002; Tipo: Cível Espécie: PETIÇÃO (241) 

Requerente: REQUERENTE: MARIONEI EDSON DOS SANTOS Requerido: 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO ATO 

ORDINATÓRIO - CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono estes autos 

na forma disposta no art. 701, XVIII, Seção 5 da CNGC, intimando a parte 

requerida a manifestar sobre a proposta de honorários periciais, no prazo 

de dez dias. OBSERVAÇÃO: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Várzea Grande, 28 de 

setembro de 2018 Gestor Judicial Assinatura Digital Abaixo

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 241533 Nr: 2748-70.2010.811.0002

 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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103491/10/2018 Página 601 de 620



 PARTE AUTORA: MARINALVA SIMÕES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO HOSPITAR VIDA & SAÚDE S/S LTDA, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE - MT, HOSPITAL SANTA 

ROSA, ALCINDO FERNANDEZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:OAB/MT 9.925-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEX SANDRO SARMENTO 

FERREIRA - OAB:6551-A-MT, ANA PAULA DE CASTRO SANDY - 

OAB:6572, ANDRE LUIZ CARDOSO SANTOS - OAB:OAB/MT 7.332-A, 

CRISTINA VARGAS REIS MONTEIRO - OAB:9804, EDDYLANGE ALVES 

DE OLIVEIRA ALVARENGA - OAB:10.871, ELAINE CRISTINA FERREIRA 

SANCHES -  OAB:7863/MT,  GERALDO CARLOS DE 

OLIVEIRA/PROCURADOR GERAL MUNICIPIO - OAB:, GIVALDO ALVES 

DE OLIVEIRA - OAB:13.493, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:MT 

8.447-B

 Vistos,

Diante do teor da petição retro, determino que os depoimentos das 

testemunhas arroladas pela parte autora sejam prestados perante o Juízo 

da comarca de Tangará da Serra. Para tanto, determino seja expedida 

carta precatória, que deverá ser instruída com todos os documentos 

indispensáveis ao cumprimento dos atos deprecados.

Cumpra-se e intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 18711 Nr: 1355-62.2000.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL ENG. ARQUIT. E 

AGRONOMIA-MT - CREA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRIÂNGULO MECÂNICA LTDA, WANDERLEY 

FACHETI TORRES, LUCANIA MORAIS LIMA, ABILIO SIQUEIRA MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELMUT FLÁVIO P. DALTRO - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR APARECIDA 

KARASIAKI - OAB:OAB/MT Nº 6448

 Certifico que, estes autos foram desarquivados tendo sido devolvidos a 

esta Secretaria pela Central de Arquivo Geral danificados pela umidade, 

demonstrando terem sido afetados por vazamento de água de alguma 

tubulação ou de chuva.

Certifico ainda que, impulsiono estes autos em cumprimento à 

determinação proferida no Ofício Circular 274/2018-CGJ, intimando a parte 

Exequente para que manifeste sobre eventual ocorrência de prescrição 

nestes autos, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345775 Nr: 12430-10.2014.811.0002

 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: ROGERIO CAMARGO NERY

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA PATRÍCIA PALÁCIO 

RIBEIRO NERY - OAB:11195/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida no art. 701, seção 5 da 

CNGC, intimando a parte autora acerca do retorno dos autos à Primeira 

Instância, bem como para que manifeste no feito, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 214975 Nr: 10316-11.2008.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEILA GONÇALVES DE CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO CORBELINO 

BIANCARDINI - OAB:7341-A, IRINEU PEDRO MUHL - OAB:5719/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

comunicação de quitação do ofício requisitório, no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 293017 Nr: 12927-92.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ALEXANDER GOUVEIA ORTIZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: STEFFANNY FIDELIS CARDOSO - 

OAB:15058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

comunicação de quitação do ofício requisitório, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 79188 Nr: 1819-13.2005.811.0002

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIRLEI SALETE PIASECKI, CAMILA ANDRETTY DE 

SOUZA, FRAULEN ELIZA RODRIGUES DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DRA. IGNEZ MARIA MENDES 

LINHARES - OAB:4979/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador do Municipio - 

OAB:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

comunicação de quitação do ofício requisitório, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 292583 Nr: 12424-71.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MÁRIO TORRES NETO, LUCINEIA DA SILVA OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT, JOSÉ CARLOS DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - 

OAB:4705/MT, JOÃO HENRIQUE TELES DE SOUZA - OAB:11409/MT, 

LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - OAB:11754

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

comunicação de quitação do ofício requisitório, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 301700 Nr: 22467-67.2012.811.0002

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JACILDA ALVES DE LIMA ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO J R BOAVENTURA - 

OAB:9271

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

comunicação de quitação do ofício requisitório, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 109376 Nr: 5228-26.2007.811.0002

 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: ROSINETE RIBEIRO DE MORAIS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILIO HENRIQUE DA COSTA - 

OAB:MT 10.327-B, JOÃO BATISTA DOS ANJOS - OAB:MT 6.658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

comunicação de quitação do ofício requisitório, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 413330 Nr: 18539-06.2015.811.0002

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO MODELO LTDA, ETELVINA 

REGINA MAGALHÃES, ALTAIR PIEROZAN MAGALHÃES, CLAIRTON 

PIEROZAN MAGALHÃES, ALDECIR PIEROZAN MAGALHAES, AIRTON 

CARNEIRO MAGALHÃES - ESPOLIO, ALTEVIR PIEROZAN MAGALHAES, 

ELIZETE PIEROZAN MAGALHÃES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MONICA PAGLIUSO S. DE 

MESQUITA - PROC. EST. - OAB:4509/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

comunicação de quitação do ofício requisitório, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 283137 Nr: 1953-93.2012.811.0002

 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: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 

- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIBELLE GHEDIN - OAB:54253

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora para que manifeste sobre a 

comunicação de quitação do ofício requisitório, requerendo o que de 

direito no prazo de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 393056 Nr: 7200-50.2015.811.0002

 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: ELISAMA MIRIAM DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO CESAR LOPES DA SILVA - 

OAB:OAB/MT15.348

 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 18/10/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): José Luiz Leite Lindote

 Cod. Proc.: 345543 Nr: 12281-14.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EZILDA SOARES DE LIMA, MARISTELA DE 

MAGALHÃES, SELCILENE GONÇALVES DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono estes autos na forma estabelecida pelo Provimento n. 

56/2007-CGJ, intimando a parte autora acerca da perícia contábil, 

designada para o dia 18/10/2018, às 17h, na sala de convivência do 

Fórum da Comarca de Várzea Grande/MT, perito nomeado nos autos Osni 

Pereira de Moraes.

3ª Vara Especializada da Fazenda Pública

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 376507 Nr: 24166-25.2014.811.0002

 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): CENTRAIS ELÉTRICAS DE MATO GROSSO - 

CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ VICTOR PARENTE SENA- 

PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT - OAB:11.789 - 

MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISE CORRÊA DA COSTA - 

OAB:18549

 INTIMAÇÃO do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, na pessoa de seu 

Procurador-Geral para que restitua os autos em epígrafe, no prazo de 3 

(três) dias, sob penas da lei, visto que os mesmos se encontram em carga 

por prazo superior ao legal.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 381117 Nr: 27569-02.2014.811.0002

 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): C. M. DE ARRUDA LTDA ME, ROSANA FATIMA 

DA LUZ, ROSILAURA DA LUZ, CRISTANY MENDANHA MENDES

 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): C. M. DE ARRUDA LTDA ME, CNPJ: 

07928934000137, Inscrição Estadual: 25808. 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: 16/12/2014.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT em face de 

C. M. DE ARRUDA LTDA ME, ROSANA FATIMA DA LUZE OUTROS, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de @NaturezaDivida, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 989 À 

995/2014.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: / /

 - Valor Total: R$ 1.890,83 - Valor Atualizado: R$ 1.640,83 - Valor 

Honorários: R$ 250,00

Despacho/Decisão: Vistos,Cite-se, por correio, observando a Serventia o 

disposto no art. 8º, III, da Lei n. 6.830/80, para, em 05 (cinco) dias, a parte 

devedora pagar o débito fiscal ou em igual prazo, nomear bens suficientes 

à garantia da execução. Concedo ainda, os benefícios do art. 172, § II, do 

Código de Processo Civil. Para o caso de imediato pagamento ou 

inexistência de embargos, com sustentáculo no art. 20, § 4°, do CPC, fixo 

os honorários advocatícios em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais). 

Materializado eventuais embargos os honorários certamente serão 

majorados nos parâmetros e critérios estabelecidos no art. 20, § 3°, 
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alíneas “a”, “b” e “c”, do Código de Processo Civil.Nomeando bens à 

penhora, que deverá vir com seu valor estimado e demais exigências dos 

artigos, 9° e 10, da Lei de Execução Fiscal, colha-se a expressa 

manifestação da Exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

anuência e concordância tácita. Havendo concordância, lavre-se o termo 

a que se refere o art. 657, do CPC, que deverá ser subscrito pela parte 

Executada, dessa data correrá o prazo para embargos, procedendo ao 

Sr. oficial de justiça, o registro da penhora no Cartório Imobiliário.Não 

havendo pagamento ou nomeação de bens no prazo de 05 (cinco) dias, 

proceda-se à penhora por Oficial de Justiça de tantos bens quantos 

bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários 

advocatícios, e o auto de penhora deverá obedecer às regras contidas no 

art. 13 de LEF, com intimação imediata da parte Executada, para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de anuência e 

concordância tácita. Proceda-se, ainda, o registro da penhora no Cartório 

Imobiliário competente.Não encontrada a parte Executada, para intimação 

da penhora, proceda-se de acordo com o art. 12 e seus parágrafos, da 

Lei de Regência. Inexistindo embargos, ocorrendo às hipóteses de 

penhora e atos subsequentes, designem-se datas para hasta pública, com 

as devidas publicações e intimações sob a luz da LEF, CNGC, CPC e 

demais normas aplicáveis à espécie.Na hipótese de concordância da 

Exequente com a penhora e com a avaliação, proceda-se na forma do 

parágrafo imediatamente anterior. Se eventualmente a constrição recair 

sobre bens imóveis, requisitem-se as respectivas certidões negativas de 

ônus de conformidade com o Provimento 01/2001, da Corregedoria Geral 

da Justiça/MT.Dez dias antes da praça ou leilão, atualize-se a avaliação e 

o valor do débito exequendo, tendo como base o demonstrativo 

apresentado na data da propositura da ação.Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Hevelyn Nicoli Akerley, 

digitei.

Várzea Grande, 25 de setembro de 2018

Izabela Gomes da Silva Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 369879 Nr: 19369-06.2014.811.0002

 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: ADÃO JOSE PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH 

- OAB:8428

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 410739 Nr: 17044-24.2015.811.0002

 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: ALCIDES FERREIRA DA SILVA, CLEUZA APARECIDA DE 

SANTANA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE VÁRZEA GRANDE - FUNDO 

MUNICIPAL DE SAUDE DE VÁRZEA GRANDE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IRINEU PEDRO MUHL - 

OAB:5719-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos para intimar às partes para manifestar-se 

sobre o retorno dos autos vindos do e. Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 200782 Nr: 11394-74.2007.811.0002

 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: ALDA EDITE BOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA CLAUDIA SCALIANTE 

FOGOLIN - OAB:4874/MT, TATIANA PEREIRA DE VASCONCELOS - 

OAB:MT-5725

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, impulsiono estes autos a fim de intimar AS PARTES para, querendo, 

no prazo legal, manifestarem-se acerca dos cálculos retro juntados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 289179 Nr: 8714-43.2012.811.0002

 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: GCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG-SDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jessica Aparecida Gonçalves 

Bomfim - OAB:17770-E, LUCILENE LINS FAGUNDES - OAB:OAB/MT 

14.970AV

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

NCPC, impulsiono estes autos para intimar a parte apelada para, querendo, 

contrarrazoar no prazo 15 dias, o recurso de apelação tempestivamente 

interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Elias Filho

 Cod. Proc.: 250753 Nr: 10086-95.2010.811.0002

 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: MARTINHA HELENA DE SOUZA FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO 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:

 Nos termos da legislação vigente e em cumprimento ao art. 203 § 4º do 

CPC, e tendo em vista novos documentos retro juntados, impulsiono estes 

autos a fim de intimar a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias manifestar, com fulcro no art. 437.§1º, do CPC

Varas Criminais

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 350371 Nr: 16108-33.2014.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO LUIS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DE 

VÁRZEA GRANDE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

Prazo:60

Intimando:Denunciado(a): Marcio Luis Marques, Cpf: 00374372160, Rg: 

1514318-0 SSP MT Filiação: Augusto Marques e Maria Aparecida 

Marques, data de nascimento: 31/07/1983, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), mecânico, Endereço: Av Alziara Santana 1, Bairro: 

Nova Varzea Grande, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:PROCEDER A INTIMAÇÃO DO DENUNCIADO, ACIMA 
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QUALIFICADO, PARA QUE, TOME CONHECIMENTO DA SENTENÇA 

ABAIXO TRANSCRITA, devendo manifestar SE DESEJA RECORRER DA 

SENTENÇA.

Resumo da inicial:O DENUNCIADO ESTA COMO INCURSO NA SANÇAO 

PREVISTA NO ART. 306, § 1º, INCISO I, DA LEI N. 9.503/97.

Decisão/Despacho:Pelo exposto, julgo procedente a denúncia para 

CONDENAR o réu MÁRCIO LUIS MARQUES, brasileiro, filho de Augusto 

Marques e Maria Aparecida Marques, nascido aos 31/07/1983, natural de 

Cuiabá/MT, nas penas do art. 306, § 1º, inciso I, da Lei nº 9503/97.

Analisando as circunstâncias do art. 59 do CP verifico que o Réu é 

reincidente.

A culpabilidade é evidente e é inegável a reprovabilidade de seu ato.

Não há informações nos autos sobre a conduta social do Réu, nem sobre 

a personalidade.

Os motivos do crime e as circunstâncias são normais ao tipo.

Considerando-se as circunstâncias judiciais acima descritas, fixo-lhe a 

pena-base em 6 (seis) meses de detenção (art. 306 da Lei nº 9503/97).

Consta dos antecedentes criminais juntados aos autos, que o Réu é 

reincidente, tendo sido condenado anteriormente por crime contra o 

Patrimônio e pela Lei de Drogas, razão pela qual, em atenção ao disposto 

no art. 61, I do CP, agravo-lhe a pena em 2 (dois) meses, resultando esta 

em 8 (oito) meses de detenção.

Observo que o Réu confessou o cometimento do delito (em sede policial), 

razão pela qual faz jus a incidência da atenuante prevista no inciso III, 

alínea d, do artigo 65 do Código Penal motivo pelo qual atenuo-lhe a pena 

em 1 (um) mês, contabilizando, pois 7 (sete) meses de detenção.

Inexistindo nos autos quaisquer causas especiais de diminuição ou 

aumento da pena torno-a definitiva nos moldes acima.

 Atendendo ao critério de reprovação e prevenção do crime, diante da 

falta de informações nos autos sobre a situação financeira do Réu, 

entendo suficiente o valor correspondente a 10 (dez) dias-multa, à razão 

de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado 

monetariamente quando da execução (CP, art. 49, § 2º).

Estabeleço, o regime aberto para início do cumprimento da pena, nos 

termos do art. 33, § 2°, “c”, do Código Penal.

Determino, ainda, a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor 

por 7 (sete) meses, nos termos do art. 293 do CTB.

Deixo de condenar o Réu ao pagamento das custas e taxas processuais, 

por ter sido defendido pela Defensoria Pública.

O valor da fiança prestada pelo Réu quando de sua prisão (fls. 23), 

deverá ser utilizado para o pagamento da multa (CPP, art. 336). Havendo 

saldo remanescente, proceda-se a devolução ao Réu.

Após o trânsito em julgado desta decisão, comunique-se à Justiça 

Eleitoral, para os fins do art. 15, III da CF e expeça-se Carta de Guia.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Várzea Grande, 10 de setembro de 2018.

 MARILZA APARECIDA VITÓRIO

 Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 507443 Nr: 17633-45.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NIVALDO ALVES DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:15

Intimando:Denunciado(a): Nivaldo Alves de Campos, Cpf: 69618020100, 

Rg: 07800789 SSP MT Filiação: Nilton Alves de Campos e Laurice Maria de 

Campos, data de nascimento: 08/11/1973, brasileiro(a), natural de Várzea 

grande-MT, solteiro(a), motorista, Endereço: Rua Candido Pedroso de 

Lima, Nº 80, Bairro: Capão Grande, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:CITAÇÃO DO RÉU, atualmente em lugar incerto e não sabido, 

para apresentar resposta preliminar no prazo de 10(dez) dias, (CPP, art. 

396), informando-o que deverá fazê-lo por advogado, ou declarar, caso 

não tenha condições de constituir um, o seu desejo de ser patrocinado por 

Defensor Público, nomeado por este Juízo.

Sede do Juízoe informações: Av. Castelo Branco, s/n; Bairro: Água Limpa, 

Cidade: Várzea Grande-MT; CEP 78125-700; Fone (65) 3688-8400

Resumo da inicial:Denúncia oferecida pelo Ministério Público de fls. 05-07. 

Resumo final da incial: (...) Diante do exposto, denuncio Nivaldo Alves de 

Campos, brasileiro, solteiro, desempregado, RG 07800789 SSP/MT, CPF 

696.180.201-00, nascido aos 08/09/1973, natural de Várzea Grande/MT, 

filho de Laurice Maria de Campos e Nilton Alves de Campos, residente e 

domiciliado na rua Candido Pedroso de Lima, nº 80, Bairro Capão Grande, 

Várzea Grande-MT, pela prática de infração ao art. 306, § 1º, I, do Código 

de Trânsito Brasileiro; requeiro que depois de recebida e autuada, seja o 

denunciado citado para resposta à acusação, bem como intimados o 

denunciado e as testemunhas abaixo arroladas para comaprecerem à 

audiência de instrução e julgamento, culminando na condenação do 

mesmo às penas cominandas ao crime supra.

Decisão/Despacho:Aberta a audiência, constatada a ausência do Réu e 

presença de seu Defensor, bem como do Ministério Público. 1) O Ministério 

Público se manifestou nos seguintes termos: “MMª Juíza, reitero o pedido 

da cota feito às fls. 48”. . A MMª. Juíza proferiu a seguinte DECISÃO: I – 

DEFIRO os pedidos do Ministério Público de fls. 48. Cite-se conforme o 

requerido. II- Tendo em vista que o Réu se encontra em local incerto e não 

sabido, demonstra assim que não tem intenção de que se faça a aplicação 

da lei penal. Pelo exposto, considerando as razões expostas pelo douto 

Promotor de Justiça e com base nos fatos que ressaem dos autos, 

vislumbro a necessidade e plausibilidade do pedido, e assim, DETERMINO a 

suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pertencente ao 

Réu, nos termos do art. 294, do Código de Transito Brasileiro. III- 

Comunique-se ao Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAM, e ao órgão 

de Trânsito do Estado de Mato Grosso, a decretação da suspensão, 

conforme dispõe o art. 295, do CTB. Nada mais eu, ________ Karina 

Cristina Teixeira Ormond, estagiária, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

Defensor do Réu: CAMILLO FARES ABINADER NETO

Nome do Servidor (digitador):MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO

Portaria:52/2007

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Marilza Aparecida Vitório

 Cod. Proc.: 507280 Nr: 17554-66.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ISAIAS MARCIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA - 

OAB:12285

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADOLFO GRASSI DE OLIVEIRA 

- OAB:12285

 ESTADO DE MATO GROSSO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

TERMO DE AUDIÊNCIA - SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO

 2ª VARA CRIMINAL

 21/09/2018 15h00 Autos n.°: 17554-66.2017 Código: 507280

 Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

Advogado do Réu: MÁRIO DONAL SPALATTI

Réu: ISAIAS MARCIO DE CARVALHO

 Aberta a audiência, constatada a ausência do Réu e presença de seu 

Advogado, bem como do Ministério Público. 1) O Advogado do réu 

compareceu em juízo para justificar a sua ausência e requerer 

redesignação da audiência. A MMª. Juíza proferiu a seguinte DECISÃO: I - 

REDESIGNO a audiência para o dia 26/10/2018, às 13:50 horas. II- O 

Advogado que aqui compareceu se compromete a informar ao Advogado 

que atua neste autos e lhe substabeleceu poderes, desta designação, a 

fim de que dela dê ciência a ISAIAS já que não há nos autos endereço 

correto (certidão de fls. 106) . Nada mais eu, ________ Karina Cristina 

Teixeira Ormond, estagiária, o digitei.

Juíza de Direito: MARILZA APARECIDA VITÓRIO

Ministério Público: JOSÉ RICARDO COSTA MATTOSO

Advogado do Réu: MÁRIO DONAL SPALATTI

3ª Vara Criminal
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Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524161 Nr: 820-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, DURCINO 

PEREIRA DA COSTA, ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA, EDMAR 

VERNILLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18254, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - 

OAB:13612, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, LUCIO 

MAURO DANTAS - OAB:13712, ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992, WELSON GAIVA MARINO - OAB:OAB/MT 14.033

 Vistos etc.

 A defesa do réu Edmar, conforme manifestação de fls. 483, desistiu da 

oitiva de todas as suas testemunhas.

 Observa-se, ademais, que o MP desistiu da oitiva da testemunha Arthur 

de Vaconcelos Galvão Fraga, conforme manifestação de fls. 478. Os 

advogados instados a manifestar interesse em ouvir a referida 

testemunha comum aos réus Devanir, Durcino e Rosemberg quedaram-se 

inertes, sendo o silêncio, neste caso, entendido como desistência tácita da 

oitiva.

 Deste modo, não havendo outras testemunhas a serem ouvidas, 

expeça-se carta precatória para interrogatório dos réus.

Com relação ao pedido do advogado Dr. Antônio Roberto dos Santos para 

que este Juízo intime o réu Durcino quanto a sua renúncia, conforme fls. 

504, considerando que incumbe ao advogado comunicar seu cliente 

quanto à sua renúncia, nos moldes do art. 112 do CPC, indefiro o pleito, 

devendo a defesa juntar prova da comunicação nos autos, bem ainda 

observar o disposto no §1º do referido artigo.

 Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 534440 Nr: 6855-79.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELY MARTINS DE 

VASCONCELOS - OAB:21.617

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA, DEVIDAMENTE HABILITADA PARA 

COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, A QUAL 

FOI REDESIGNADA PARA O DIA 13/12/2018 ÀS 15:00, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 524161 Nr: 820-06.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, DURCINO 

PEREIRA DA COSTA, ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA, EDMAR 

VERNILLE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROBERTO DOS 

SANTOS - OAB:18254, EDMAR GOMES DE VASCONCELOS - 

OAB:13612, EDNO DAMASCENA DE FARIAS - OAB:11134, LUCIO 

MAURO DANTAS - OAB:13712, ONORIO GONÇALVES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:12992, WELSON GAIVA MARINO - OAB:OAB/MT 14.033

 Intimação do advogado ANTONIO ROBERTO DOS SANTOS da decisão 

que segue: "Vistos etc. A defesa do réu Edmar, conforme manifestação 

de fls. 483, desistiu da oitiva de todas as suas testemunhas. Observa-se, 

ademais, que o MP desistiu da oitiva da testemunha Arthur de Vaconcelos 

Galvão Fraga, conforme manifestação de fls. 478. Os advogados instados 

a manifestar interesse em ouvir a referida testemunha comum aos réus 

Devanir, Durcino e Rosemberg quedaram-se inertes, sendo o silêncio, 

neste caso, entendido como desistência tácita da oitiva. Deste modo, não 

havendo outras testemunhas a serem ouvidas, expeça-se carta 

precatória para interrogatório dos réus.Com relação ao pedido do 

advogado Dr. Antônio Roberto dos Santos para que este Juízo intime o réu 

Durcino quanto a sua renúncia, conforme fls. 504, considerando que 

incumbe ao advogado comunicar seu cliente quanto à sua renúncia, nos 

moldes do art. 112 do CPC, indefiro o pleito, devendo a defesa juntar prova 

da comunicação nos autos, bem ainda observar o disposto no §1º do 

referido artigo. Cumpra-se."

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 532637 Nr: 5776-65.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO SERGIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEANDRO HENRIQUE DE 

SOUZA NEVES - OAB:20328/O

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, DEVIDAMENTE HABILITADO PARA 

COMPARECER EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, A QUAL 

FOI REDESIGNADA PARA O DIA 13/12/2018 ÀS 14:30, NO FÓRUM DESTA 

COMARCA.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 527843 Nr: 3048-51.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON PLATINI DOS SANTOS ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ROGÉRIO A. C. 

STEFAN - OAB:7.030/MT

 INTIMAÇÃO DO PATRONO DO ACUSADO PARA PARTICIPAR DA 

AUDIÊNCIA DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS, QUEN SE REALIZARÁ NO DIA 

12/12/2018 ÀS 16:00 HORAS.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 510369 Nr: 19220-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDERSON DA SILVA NEGRÃO, BRUNO 

EDUARDO MARTINS BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO/INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Réu(s): Bruno Eduardo Martins Bispo, Cpf: 05749534189, Rg: 

22067612 SSP MT Filiação: Berenice Eduarda Bispo, data de nascimento: 

19/08/1997, brasileiro(a), natural de Cuiabá-MT, solteiro(a), marcineiro, 

Endereço: Rua Francisco Alberto Curvo, N° 227, Bairro: Construmat, 

Cidade: Várzea Grande-MT,

Finalidade:CITAÇÃO E INTIMAÇÃO DO ACUSADO para comparecer em 

audiência redesignada de instrução e julgamento no dia 06 de Dezembro 

de 2018, às 15:30 horas.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc,Ante a necessidade de adequação da 

pauta de audiência redesigno a audiência de fls.94 para o dia 06 de 

dezembro ás 15h30min. Cite-se e intime-se os acusados, intimando-se 

ainda a Defensoria Pública e as testemunhas arroladas no feito. Int. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 510369 Nr: 19220-05.2017.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSVALDERSON DA SILVA NEGRÃO, BRUNO 

EDUARDO MARTINS BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:INTIMAÇÃO

Prazo:30

Intimando: Réu(s): Osvalderson da Silva Negrão, Rg: 2311855-5 SSP MT 

Filiação: Alfredo Xavier Negrão e Laide Eva da Silva, data de nascimento: 

06/08/1992, brasileiro(a), natural de Várzea grande-MT, solteiro(a), 

estudante, Endereço: Rua Benedito Paula de Campos, 140, Bairro: Manga, 

Cidade: Várzea Grande-MT,

Finalidade: INTIMAÇÃO DO ACUSADO para comparecer em audiência 

redesignada de instrução e julgamento no dia 06 de Dezembro de 2018, às 

15:30 horas.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos e etc,Ante a necessidade de adequação da 

pauta de audiência redesigno a audiência de fls.94 para o dia 06 de 

dezembro ás 15h30min. Cite-se e intime-se os acusados, intimando-se 

ainda a Defensoria Pública e as testemunhas arroladas no feito. Int. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):Ronise S Rosa Nardini

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 523457 Nr: 278-85.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR SANTANA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Denunciado(a): Jair Santana de Oliveira Silva, Rg: 22792961 SSP 

MT Filiação: Janildo Pereira da Silva e Catarina Santana de Oliveira, data de 

nascimento: 28/10/1993, brasileiro(a), natural de Nobres-MT, convivente, 

Endereço: Rua Pará, Nº 4, Quadra 29, Bairro: Cpa ii, Cidade: Cuiaba-MT

Finalidade:- FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO (inserir no Despacho) - Vistos etc. Notifique(m)

-se o(s) acusado(s) (bem como seu advogado, se tiver constituído), para 

responder(em) a acusação por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá 

o Sr. Oficial de Justiça, indagar ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado 

constituído, devendo ainda adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a 

resposta à acusação no prazo legal o feito será remetido à Defensoria 

Pública para tal finalidade. Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 535303 Nr: 7409-14.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO JUNIOR DE AMORIM E SILVA, 

JAQUELINE DE ARRUDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:NOTIFICAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Sandro Junior de Amorim e Silva, Cpf: 03207023169, Rg: 

16401166 SSP MT Filiação: Valdovino Domingos da Silva e Luzia Zulmira 

de Amorim, data de nascimento: 05/06/1988, brasileiro(a), natural de 

Cuiabá-MT, solteiro(a), ajudante de serviços gerais, Endereço: Rua J Qd 

16 Casa 10, Bairro: João Bosco Pinheiro, Cidade: Várzea Grande-MT

Finalidade:- FAZ SABER, a todos quanto presente edital virem, ou dele 

conhecimentos tiverem, que por este Juízo e Escrivania da 3ª Vara 

Criminal, correm os autos de Ação Penal nº 25151-57.2015.811.0002, que 

o Ministério Público move contra o réu acima citado, em que procurado 

pelo Sr. Oficial de Justiça encarregado da diligência, não foi encontrado, 

pelo que o MM. Juiz mandou que expedisse o presente Edital de 

Notificação, para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 10 

(dez) dias, nos termos do artigo 55, da Lei nº 11.343/06.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Vistos etc. Notifique(m)-se o(s) acusado(s) (bem como 

seu advogado, se tiver constituído), para responder(em) a acusação por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias. Deverá o Sr. Oficial de Justiça, indagar 

ao(s) acusado(s) se possui(em) advogado constituído, devendo ainda 

adverti-lo(s) de que caso não apresente(m) a resposta à acusação no 

prazo legal o feito será remetido à Defensoria Pública para tal finalidade. 

Cumpra-se.

Nome do Servidor (digitador):

Portaria:

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Moacir Rogério Tortato

 Cod. Proc.: 536192 Nr: 7929-71.2018.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEVANIR BONIFACIO DA SILVA, ROSEMBERG 

BARBOSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDNO DAMASCENA DE 

FARIAS - OAB:11134, LUCIO MAURO DANTAS - OAB:13.712

 Intimação dos advogados devidamente habilitados da decisão que segue: 

"Vistos e etc,Recebo, em seus efeitos, os recursos de apelação, pois 

tempestivos conforme certidões de fls. 1400 e 1402. Intime-se a Defesa 

de DEVANIR BONIFÁCIO DA SILVA para apresentar suas razões de 

recurso.Quanto a Defeza de ROSEMBERG BARBOSA DA SILVA, 

apresentará suas razões na Instância Superior nos termos do par. 6° do 

art. 600 do CPP.Recebida as razões da Defesa de DEVANIR, intime-se o 

Ministério Público para apresentar as contrarrazões.Após, proceda-se a 

Gestora Judiciária na forma prevista no art. 346 da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça - Foro Judicial.Feito isso, 

subam os autos para apreciação do E. Tribunal de Justiça.Int.Cumpra-se."

6ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 449762 Nr: 11764-38.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORDYSON DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANNILO MONTEIRO LIMA - 

OAB:MT 18.365/O

 DISPOSITIVOIsto posto, JULGO A DENÚNCIA PARCIALMENTE 

PROCEDENTE e, em conformidade com a fundamentação supra:1. 

ABSOLVO o réu JORDYSON DA COSTA E SILVA da acusação de ter 

praticado os crimes previstos no art. 330 do CP e no art. 309 da Lei 

9.503/97, o fazendo com suporte no art. 386, inciso III, do CPP;2. 

CONDENO o réu JORDYSON DA COSTA E SILVA nas sanções do art. 14 

da Lei nº. 10.826/03, à pena de 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO, a ser 

cumprida, inicialmente, em regime ABERTO, e mais o pagamento de 10 

(DEZ) DIAS-MULTA à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo 

vigente à época do fato.Considerando que o crime não foi cometido com 

violência ou grave ameaça à pessoa e que a pena não é superior a 04 

(quatro) anos e atendendo, ainda, que se trata de réu primário e que 

preenche os demais requisitos previstos no art. 59 do CP, SUBSTITUO a 
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pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, conforme 

permite o art. 44, §2º, do referido Estatuto Penal, consistente em 

PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), cujo 

valor deverá ser destinado ao Núcleo de Execuções Penais (2ª Vara 

Criminal da Capital), ficando vinculado ao procedimento criminal código 

452072, conforme ofício 35/2016-GMF, datado de 17/10/2016, e 

LIMITAÇÃO DE FIM DE SEMANA, a critério do Juízo de Execuções 

Penais.CONDENO o acusado, ainda, ao pagamento das custas 

processuais, devendo o dinheiro dado como fiança (fl. 29 e 31) ser 

utilizado para a sua quitação, nos termos do art. 336 do Código de 

Processo Penal, desde que haja o trânsito em julgado da sentença 

condenatória.CERTIFIQUE-SE a Sra. Gestora se há objetos apreendido nos 

autos e, se existentes, INTIMEM-SE as partes para que se manifestem, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Não havendo requerimento, DECRETO a perda 

dos objetos em favor da União, devendo ser comunicada imediatamente à 

Direção do Fórum.Com fundamento no art. 91, inciso II, alínea “a”, do 

Código Penal, DECRETO a perda da arma e munições apreendidas, que já 

foram encaminhadas ao Exército Brasileiro (fl. 98).Com o trânsito em 

julgado,

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luís Augusto Veras Gadelha

 Cod. Proc.: 475072 Nr: 23712-74.2016.811.0002

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO JOSE SANTOS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA 

JUNIOR - OAB:13695

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DR ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR 

OAB/MT SOB O N° 13695 PARA NO PRAZO LEGAL APRESENTAR OS 

MEMORIAIS FINAIS NOS AUTOS SUPRA MENCIONADOS.

Juizados Especiais Cíveis e Criminais

Juizado Especial Cível e Criminal do Cristo Rei

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Bosco Soares da Silva

 Cod. Proc.: 205737 Nr: 985-82.2016.811.0112

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAVID SEABRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSANA DE BARROS 

BEZERRA PINHEIRO ESPÓSITO - OAB:

 Intimar a Dr. Rosana de Barros Bezerra Pinheiro Espósito OAB/MT 4531, 

para a devolução dos autos ao cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de busca e apreensão do mesmo.

Vara Especializada de Direito Bancáriio

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000094-83.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDA PEREIRA DE OLIVEIRA - ME (REQUERENTE)

KIVIA RIBEIRO LONGO RIOS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1000094-83.2016.8.11.0002; REQUERENTE: IVANILDA PEREIRA DE 

OLIVEIRA - ME REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. . 1. Intimem-se 

o apelado para, querendo, apresentar suas contrarrazões ao recurso de 

apelação, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, art. 1.010, § 1º). 2. Havendo 

interposição de recurso adesivo, ao apelado para contrarrazoar no prazo 

de 15 (quinze) dias. 3. Certifique-se eventual transcurso de prazo para 

interposição de recurso da parte contrária. 4. Na sequência, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça com as homenagens deste Juízo, 

nos termos do que dispõe o art. 1.010, § 3º do CPC. 5. Às providências. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005811-42.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO GMAC S.A. (REQUERENTE)

PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MICHELLI ANDREA DE SANT ANA (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.

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008622-38.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO OLIVEIRA DUTRA (ADVOGADO(A))

PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CERILO EGIDIO PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008622-38.2018.8.11.0002 REQUERENTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: CERILO EGIDIO PEDROSO 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. No entanto, apesar 

do autor ter colacionado aos autos a Notificação Extrajudicial, verifico que 

esta retornou com o motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO”, de modo que não 

ficou devidamente comprovada a mora do requerido com relação ao 

débito. 4. Consigno que, uma vez esgotados os meios de localizar o 

devedor, em razão de não ter sido encontrado no endereço indicado no 

contrato, admite-se que a comprovação da mora do devedor seja efetuada 

pelo protesto do título por edital, no entanto, desde que o protesto seja 

anterior à propositura da ação. 5. Sobre o assunto trago o recente 

precedente do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado: “APELAÇÃO 

CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS 

PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO 

ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 

1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E 

APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - 

POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO COMPROVADA - 

SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A constituição do 

devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é imprescindível a 

comprovação de encaminhamento de notificação ao endereço constante 

do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 

501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e Apreensão só se justifica 

diante da inércia do devedor, após a notificação ou protesto. Não se 

admite que a notificação ou protesto ocorram após o ajuizamento da ação, 

uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se manifestar ou 

mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). (Ap 

111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018).” 6. Ademais, verifico que não foram juntadas as guias e o 
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comprovante de pagamento das custas processuais e taxa judiciária, 

requisito necessário para análise da inicial. 7. Dessa maneira, faculto ao 

autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove a efetiva constituição em mora nos moldes consignados e, na 

forma do art. 2º, §2º, do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da 

inicial (CPC, art. 321, parágrafo único), bem como comprove o 

recolhimento das custas pendentes, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 8. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1008264-73.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISAQUE ROCHA NUNES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008264-73.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: ISAQUE ROCHA NUNES Vistos. 1. Trata-se de Ação de 

Execução promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia 

informada na inicial. 2. Em análise aos documentos colacionados aos 

autos, verifico que não foram recolhidas as custas processuais e a Taxa 

Judiciária, necessários para o recebimento do feito. 3. Dessa maneira, 

oportunizo a autora, no prazo de 15 (quinze) dias para sanar a 

irregularidade apontada, sob pena de cancelamento da distribuição, 

conforme art. 290, do CPC. 4. Às providências. ., (Assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007664-52.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (EXEQUENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO RODRIGUES POMPEO DE CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1007664-52.2018.8.11.0002 EXEQUENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA. EXECUTADO: ANTONIO RODRIGUES POMPEO DE 

CAMPOS Vistos. 1. Cuida-se de ação de execução de título extrajudicial, 

promovida pelo credor, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 

2. Analisando os autos, verifico que o valor atribuído à causa - R$ 

28.709,16 (vinte e oito mil setecentos e nove reais e dezesseis centavos) 

- diverge do valor apresentado nas planilhas de débito - R$ 20.234,76 

(vinte mil, duzentos e trinta e quatro reais e setenta e seis centavos) e - 

R$ 12.474,10 (doze mil, quatrocentos e setenta e quatro reais e dez 

centavos), cuja a soma das duas cotas daria a importância de R$ 

32.708,86 (trinta e dois mil, setecentos e oito reais e oitenta e seis 

centavos). 3. Verifico ainda, que não foram juntadas as guias e o 

comprovante de pagamento das custas processuais e taxa judiciária, 

requisito necessário para análise da inicial. 4. Diante do exposto, 

oportunizo à parte autora a emenda da inicial, para que no prazo de 15 

(quinze) dias esclareça/adéque o valor da causa ao que efetivamente 

pretende, bem como comprove o recolhimento das custas pendentes, 

inclusive as remanescentes, se houver, sob pena de cancelamento da 

distribuição e extinção do feito (art. 290 c/c art. 485, III, ambos do CPC). 5. 

Às providências. ., (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008155-59.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OTAVIO GABRIEL OLIVEIRA SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1008155-59.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: OTAVIO GABRIEL OLIVEIRA SANTOS 

Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da 

mora ou do inadimplemento do devedor, ressaltando que a mora decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser 

comprovada por carta registrada COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se 

exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio 

destinatário – (Art. 2º, §2º, do Decreto Lei 911/69). 3. Em análise aos 

autos, verifico que o autor não juntou o AR- Aviso de Recebimento da 

notificação encaminhada ao endereço da parte requerida, trazendo 

apenas a tela de rastreamento do correio, no qual consta que a 

notificação não foi entregue por motivo “ENDEREÇO INCORRETO”, todavia, 

o documento acostado não é hábil para a devida constituição em mora. 4. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. 

CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. NECESSIDADE 

DA JUNTADA DO AVISO DE RECEBIMENTO. ART. 2º, § 2º, DO 

DECRETO-LEI Nº 911/69. AR NÃO JUNTADO AOS AUTOS. NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL NÃO CUMPRIDA. PROTESTO COM INTIMAÇÃO POR 

EDITAL. POSSIVEL APENAS QUANDO ESGOTADOS TODOS OS MEIOS DE 

LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADO NOS AUTOS. 

EXTINÇÃO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO 

E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. RECURSO 

IMPROVIDO. 1 - De acordo com pacífica jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça, é válida a notificação extrajudicial, para a constituição 

em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio 

por via postal e com aviso de recebimento. No entanto, nos caso em 

apreço, o AR não foi juntado aos autos, pois não houve a efetiva entrega 

no destino. 2 ? Sendo a notificação extrajudicial inválida, não foi atendido o 

requisito da comprovação da constituição do devedor em mora, 

indispensável para o prosseguimento da ação de busca e apreensão, 

correta a extinção da referida ação. Desta forma, ausente pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 3 ? Vale 

salientar, em se tratando de protesto com intimação por edital, é 

imprescindível que o credor fiduciário demonstre o esgotamento de todos 

os meios para localização do devedor, o que não ocorreu no caso em tela. 

(Classe: Apelação,Número do Processo: 0501077-56.2013.8.05.0150, 

Relator (a): Gardenia Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Publicado em: 

21/03/2018 ). (TJ-BA - APL: 05010775620138050150, Relator: Gardenia 

Pereira Duarte, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2018).” 5. 

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$ 18.203,71 (dezoito mil duzentos e três reais e 

setenta e um 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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000561-62.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P G INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

FRANCISCO MARQUES GODINHO (EXECUTADO)

CARIN REGINA MARTINS AGUIAR (ADVOGADO(A))

PEDRO RODRIGUES LOPES (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PROCEDER A CORRETA 

DISTRIBUIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO, BEM COMO DA DECISÃO 

DE ID 13896101, CUJO TEOR É: Vistos.1. Ciente dos pedidos do autor em 

IDs. 6107102, 9138275, 9894741.2. Pois bem. Analisando os autos 

constato que os executados apresentaram Embargos à Execução em ID. 

6118936 e indicaram bens em ID. 6791873, todavia, o causídico 

peticionante descurou em juntar aos autos o devido instrumento de 

procuração.3. Desta feita, por se tratar de vicio sanável, concedo aos 

embargantes o prazo de 15 dias para que regularizem a situação 

aventada, sob pena de não recebimento dos Embargos à Execução.4. 

Cumprida a determinação supra, remetam-se conclusos para análise.5. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001378-92.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OTICA CENTRO VISAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

ADALTO SALES DE MATOS JUNIOR (ADVOGADO(A))

NARLENE CARMELITA DUQUE FERREIRA (EXECUTADO)

ADILBERTO APARECIDO ALVES FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DESPACHO PROCESSO 

1001378-92.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

EXECUTADO: OTICA CENTRO VISAO EIRELI - ME, ADILBERTO APARECIDO 

ALVES FERREIRA, NARLENE CARMELITA DUQUE FERREIRA Vistos. 1. 

Considerando a certidão id 10329524, manifeste-se o exequente em 15 

(quinze) dias requerendo o necessário. 2. Int. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004863-03.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIL RODRIGUES DE OLIVEIRA (RÉU)

BRUNO RODRIGUES DA SILVA (ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO EMBARGANTE/RECONVINTE PARA MANIFESTAR-SE NOS 

AUTOS NO PRAZO DE 15 DIAS, SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS 

PELO EMBARGADO/RECONVINDO

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000091-94.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER (ADVOGADO(A))

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDO CLARO DA SILVA (RÉU)

IVANIL VITORIA DA SILVA (RÉU)

ERNESTO CAMPOS FILHO (ADVOGADO(A))

MAGAZINE VITORIA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE Certidão de Tempestividade 

Processo: 1000091-94.2017.8.11.0002; Valor causa: R$ 110.876,55; Tipo: 

Cível; Espécie: MONITÓRIA (40)/[CONTRATOS BANCÁRIOS]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que os embargos opostos pela parte 

requerida encontram-se tempestivos. VÁRZEA GRANDE, 12 de julho de 

2018 JOSELINE MARIA MARTINS DA CRUZ Analista Judiciária SEDE DO 

VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE E 

INFORMAÇÕES: AVENIDA CASTELO BRANCO, S/N, PAÇO MUNICIPAL, 

CENTRO-SUL - TEL: (65)3688-8400, VÁRZEA GRANDE - MT - CEP: 

78125-700 TELEFONE: (65) 36888400

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006169-07.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSCELINA RODRIGUES VIEIRA NETA (REQUERIDO)

 

FINALIDADE: DEPOSITO DILIGÊNCIAS/05DIAS certifico que em 

cumprimento ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ, impulsiono estes 

autos com a finalidade de intimar a parte autora, para que, em 05(cinco) 

dias, providencie o deposito das diligências do oficial de justiça, a ser 

depositado pelo site do www.tjmt.jus.br, linck Emissão de Guia, 

Diligências, após preencha corretamente o endereço e emite-se a guia 

com o valor da diligência. Sob pena de extinção nos termos do art. 485, § 

1º do Código de Processo Civil. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 277219 Nr: 20760-98.2011.811.0002

 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: SEBASTIÃO DE OLIVEIRA AMBROSIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILENE CORREA RAMOS - 

OAB:OAB/MT 9.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ LÍDIO ALVES DOS 

SANTOS - OAB:20.853 A/MT, NELSON PASCHOALOTTO - 

OAB:108.911/SP, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:020732A

 Vistos.

.

1. DEFIRO o levantamento da importância depositada nos autos, em favor 

da instituição financeira, cujos dados foram infomados às fls. 166.

2. Após, remetam-se os autos ao arquivo com as baixas necessárias.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 266560 Nr: 5537-08.2011.811.0002

 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: SONIA APARECIDA DE SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO S\A - MT FOMENTO, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILDCA COSTA GODOY - 

OAB:13877/MT, MARCELA REGINA A. FREITAS - OAB:9.454/MT, 

MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

.

1. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme item 2.13.3.3 da CNGJ.

2. Após transitado em julgado da sentença, remetam-se os autos ao 

arquivo com as baixas a anotações necessárias.

3. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 417787 Nr: 20881-87.2015.811.0002
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 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACÁCIA REFLORESTAMENTO E IMOBILIÁRIA LTDA, 

GRANJA FIGUEIRA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO 

MÚTUO DOS PEQUENOS EMPRESÁRIOS, MICROEMPRESÁRIOS E MICRO 

EMPREENDEDORES DA BAIXADA CUIABÁ-SICOOB INTEGRAÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDMILA RODRIGUES - OAB:MT 

12.503

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARA CRISTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:OAB/MT 7614, MÁRIO CEZAR DE LIMA - OAB:6618

 Vistos.

.

1. Retornem-se os autos à secretaria para cumprimento do determinado 

nos autos em apenso.

2. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 257873 Nr: 16008-20.2010.811.0002

 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: ROSIMEIRE PANG MARTIM LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO MOREIRA LEITE 

NOGUEIRA - OAB:9943

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:MT 3.056

 Vistos.

1. Determino para que a senhora Gestora expeça o alvará para 

levantamento de 50% (cinquenta por cento) dos honorários periciais.

2. No mais, considerando que a pericia fora devidamente designada e as 

partes devidamente intimadas, aguarde-se a sua realização.

3. Com a juntada do laudo pericial, remetam-se conclusos.

4. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 34342 Nr: 3017-27.2001.811.0002

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/C 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL JUNIOR VICTORETTE DO VALE, 

HAYDE MARTINS RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AGNALDO KAWASAKI - 

OAB:3884/MT, RICARDO KAWASAKI - OAB:15729, SUELLEM MONIQUE 

LAGE DOS SANTOS - OAB:19280/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SHEYLA MARTINS RODRIGUES 

- OAB:193833 - SP

 Vistos.

1. Trata-se de ação de Execução de Titulo Extrajudicial manejada por 

TRESCINCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO S/A LTDA, em desfavor 

de MANOEL JUNIOR VICTORETTE DO VALE e HAYDE MARTINS 

RODRIGUES, todos devidamente qualificados nos autos.

 2. O exequente e a executada Hayde Martins Rodrigues vieram aos autos 

em fls. 129/130, informar que realizaram um acordo, pugnando pela sua 

homologação e consequente extinção do feito em face desta devedora.

3. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito em face de HAYDE MARTINS RODRIGUES, nos termos dos artigos 

487, III, b, c/c 924, II, ambos do Código de Processo Civil.

4. Considerando fazer parte do acordo, procedo à transferência dos 

valores bloqueados para a conta de depósitos judiciais, determinando para 

que a senhora Gestora expeça alvará em favor do exequente.

5. No mais, intime-se o exequente para que no prazo de 5 dias pugne pelo 

que entender necessário para a efetiva citação do executado Manoel 

Junior Victorette do Vale.

6. Por derradeiro, proceda à exclusão da devedora Hayde Martins 

Rodrigues do polo passivo da presente demanda,

7. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 340522 Nr: 8347-48.2014.811.0002

 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: DANIELLE CRISTINA LORENZON ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEICE HELLEN COSTA LEITE - 

OAB:9475

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:MT 10661, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/A

 Com o devido cadastramento dos advogados da parte Requerida, 

faço-lhes nova intimação para apresentar suas contrarrazões em 

15(quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 380375 Nr: 26976-70.2014.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BANKPAR S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO SALVADOR DE MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235.738/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR VIANA MOURATO - 

OAB:14.265-B, ROSANGELA PIVA MOURATO - OAB:12.504

 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.: 95431 Nr: 5012-02.2006.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, EDEGAR CARLOS CHIODELLI, 

AURORA SALETE CHIODELLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DISTRIBUIDORA BABI DE BALAS E BISCOITOS 

LTDA, JOSE INACIO LOUÇÃO, EDEGAR CARLOS CHIODELLI, ERCÍLIA 

MARQUES LOUÇÃO, AURORA SALETE CHIODELLI, BANCO DO BRASIL 

S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:MT 16.691-A, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - 

OAB:9801 OAB MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA SALETE CHIODELLI - 

OAB:6887, RENATA ORTELHADO MENDES PEDRI - OAB:9801 OAB MT

 Cumprindo ao disposto no Provimento nº 56/2007/CGJ e Legislação 

vigente, impulsiono o presente feito para intimar o REQUERENTE (BANCO 

DO BRASIL S/A) a manifestar nos autos em 15(quinze) dias, acerca do 

pedido de RECONVENÇÃO de fls. 202 á 225.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 214968 Nr: 10335-17.2008.811.0002

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANE JESUÍNO GRANJA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOLKSWAGEM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Geraldo Ribeiro de 

Araújo - OAB:MT 9.098

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BARROSO 

FONTELLES - OAB:119.910/RJ

 Vistos.

.

1. Em consonância com o que dispõe o artigo 450 e seguintes da CNGC, 

DEFIRO o levantamento da importância depositada em favor do requerido, 

tal como informado nos autos.

2. CIENTIFIQUE a parte interessada sobre a transferência dos valores para 

a conta de seu patrono, mediante qualquer meio de comunicação, 

certificando-se nos autos, conforme determina o artigo 450, § 3º da CNGJ.
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3. Após, havendo custas processuais a serem recolhidas, intimem-se a 

parte interessada ao pagamento e, em caso de inércia, anote-se o nome 

na ficha de débitos do cartório distribuidor e arquivem-se com as baixas a 

anotações necessárias.

4. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rachel Fernandes Alencastro

 Cod. Proc.: 300210 Nr: 20918-22.2012.811.0002

 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: LEANDRO CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A, BANCO BONSUCESSO S/A, 

BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ RENNÓ LIMA 

GUIMARÃES DE ANDRADE - OAB:MG/78.069, BREINER RICARDO DINIZ 

RESENDE MACHADO - OAB:84400, CARLA LUIZA DE ARAÚJO LEMOS - 

OAB:, JOSE ARNALDO DA SILVA BARRETO - OAB:8664 MT, JOSE 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:MT 19.081-A, LOUISE RAINER 

PEREIRA GIONÉDIS - OAB:16.691-A/MT, RENATA CINTRA RASCHEJA - 

OAB:15625/MT, SERVIO TULIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Certifico que não há valores disponíveis para estes autos no SISCONDJ. 

Certifico que o valor depositado nos autos (fls. 345) fora feito diretamente 

na conta da patrona do requerente

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008666-57.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (ADVOGADO(A))

LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008666-57.2018.8.11.0002; AUTOR(A): LUCIANO DE SOUSA REBOUÇAS 

RÉU: BRASILCAP CAPITALIZACAO S/A Vistos. 1. Considerando a ordem 

de serviço n. 01/2015/DF, emanada da Direção do Foro desta Comarca, 

que estabeleceu a competência deste Juízo de Direito Bancário, verifico 

que a lide apresentada se enquadra na exclusão desta competência, 

prevista no artigo 3º, §2º do referido dispositivo, que transcrevo a seguir: 

“Art. 3º (...) §2º - Excluem-se da competência dessa unidade as ações de 

competência de reparação de danos em que o segurado denuncia à lide a 

seguradora; de reparação de dano moral, exceto quando esse pedido 

esteja cumulado com outro de natureza tipicamente bancária; de 

indenização por negativação em cadastro de inadimplentes; e de natureza 

eminentemente civil”. 2. Portanto, a competência não é decidida meramente 

porque há no polo passivo uma instituição financeira, mas sim pela 

natureza da demanda. 3. Dessa forma, tendo em vista que no presente 

feito trata-se de natureza eminentemente cível, redistribua-se os autos a 

uma das varas cíveis desta comarca. 4. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1008836-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA CARVALHO DA CRUZ (AUTOR(A))

CASSAO JURE FERREIRA SALES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008836-29.2018.8.11.0002; AUTOR(A): CRISTIANA CARVALHO DA 

CRUZ RÉU: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. 1. Considerando a ordem de serviço n. 01/2015/DF, emanada da 

Direção do Foro desta Comarca, que estabeleceu a competência deste 

Juízo de Direito Bancário, verifico que a lide apresentada se enquadra na 

exclusão desta competência, prevista no artigo 3º, §1º do referido 

dispositivo, que transcrevo a seguir: “Art. 3º (...) §1º - A Vara 

Especializada em Direito Bancário terá competência para processar e 

julgar os feitos relativos a causas decorrentes de operações realizadas 

por instituições financeiras subordinadas à fiscalização do Banco Central, 

independentemente do polo processual que ocupem, inclusive na condição 

de litisconsortes” 2. Dessa forma, considerando que nenhuma das partes 

desde feito se enquadra como instituição financeira, remetam-se os autos 

ao Cartório Distribuidor para que proceda a distribuição à Vara 

competente. 3. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1007927-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEITON DA SILVA BERGO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007927-84.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

CLEITON DA SILVA BERGO 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. Em análise 

aos autos, verifico que o autor colacionou a Notificação Extrajudicial, no 

entanto, o endereço constante na mesma diverge ao indicado no contrato 

e, a respectiva notificação retornou com o motivo “Não Existe o Número”, 

deste modo, não ficou comprovado a mora do requerido com relação ao 

débito. 4. Embora o autor tenha colacionado ao feito o instrumento de 

protesto, denoto que o mesmo não esgotou todos os meios para 

localização do requerido a fim de efetivar sua constituição em mora. 5. 

Nesse sentido: “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA POR MEIO DE 

CARTA REGISTRADA FRUSTRADA – DESTINATÁRIO INEXISTENTE – NÃO 

ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR - 

NOTIFICAÇÃO EDITALÍCIA – MORA NÃO CONFIGURADA – INICIAL 

INDEFERIDA – RECURSO DESPROVIDO. A comprovação da mora é 

condição imprescindível para o ajuizamento da ação de busca e 

apreensão. Embora tenha afirmado que a publicação do edital de intimação 

do protesto supre o requisito da constituição em mora para o ingresso da 

ação de busca e apreensão, a jurisprudência tem colocado um 

pressuposto para aceitação dessa notificação ficta, devendo o credor 

demonstrar que esgotou os meios possíveis que dispunha para localizar a 

parte devedora, o que não ficou comprovado. (TJMT – AP. 11203/2017, 

Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Data de Julgamento: 

22/03/2017, Quinta Câmara Cível, Data da Publicação DJE: 29/03/2017). 6. 

Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, sane a irregularidade apontada, na forma do art. 2º, §2º, 

do Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 7. Intime-se. Cumpra-se. 8. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009031-48.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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PEDRO JOSE TOSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1 0 0 9 0 3 1 - 4 8 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2 ;  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: PEDRO JOSE 

TOSTA Vistos. 1. Ciente da manifestação do autor em ID. 12104670, 

todavia, verifico que não se trata de feito executivo, assim, não se admite 

a extinção na forma pugnada. 2. Desta feita, concedo ao autor o prazo de 

5 dias para pugne pelo que entender necessário. 3. Após, conclusos. 4. 

Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007471-37.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

LUIS FELIPE LAMMEL (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS NASCIMENTO MONTEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007471-37.2018.8.11.0002; REQUERENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

REQUERIDO: LUIS CARLOS NASCIMENTO MONTEIRO Vistos. 1. Cumpra-se 

conforme o deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. 

Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de 

estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007687-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINERACAO PANTANAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007687-95.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO DO BRASIL S.A 

REQUERIDO: MINERACAO PANTANAL LTDA Vistos. 1. Cumpra-se 

conforme o deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. 

Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de 

estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007854-15.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ELIANE SILVA DE SOUSA 73196940268 (REQUERIDO)

MARIA ELIANE SILVA DE SOUSA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007854-15.2018.8.11.0002; REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO 

DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB 

CREDISUL REQUERIDO: MARIA ELIANE SILVA DE SOUSA 73196940268, 

MARIA ELIANE SILVA DE SOUSA Vistos. 1. Cumpra-se conforme o 

deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. Após, 

devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de estilo. 

3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008007-48.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE CECILIA DUARTE CARVALHO (REQUERENTE)

EDUARDO SILVA NAVARRO (ADVOGADO(A))

JOAO PAULO DE FARIA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008007-48.2018.8.11.0002; REQUERENTE: SIMONE CECILIA DUARTE 

CARVALHO REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO 

E INVESTIMENTO Vistos. 1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a 

presente missiva como mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo 

deprecante, com as baixas e homenagens de estilo. 3. Expeça-se o 

necessário. 4. Às providências. .. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008340-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PERONDI ZAPAROLLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008340-97.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: LUIZ CARLOS PERONDI ZAPAROLLI Vistos. 

1. Cumpra-se conforme o deprecado, servindo a presente missiva como 

mandado. 2. Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e 

homenagens de estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007564-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU SEGUROS S/A (REQUERENTE)

MARIA DO CARMO ALVES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZILDA DIAS DE SOUZA LACERDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007564-97.2018.8.11.0002; REQUERENTE: ITAU SEGUROS S/A 

REQUERIDO: ZILDA DIAS DE SOUZA LACERDA Vistos. 1. Cumpra-se 

conforme o deprecado, servindo a presente missiva como mandado. 2. 

Após, devolva-se ao Juízo deprecante, com as baixas e homenagens de 

estilo. 3. Expeça-se o necessário. 4. Às providências. .. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008559-13.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AYMORE (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL CONCEICAO DA COSTA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 
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EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008559-13.2018.8.11.0002; REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: 

MANOEL CONCEICAO DA COSTA Vistos. 1. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão, com pedido Liminar, em que a parte autora pleiteia a 

apreensão do veículo descrito na inicial, objeto de alienação fiduciária, 

argumentando estar o réu em mora. 2. Para a concessão da liminar, por 

disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do 

devedor, ressaltando que a mora decorrerá do simples vencimento do 

prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada 

COM AVISO DE RECEBIMENTO, não se exigindo que a assinatura 

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário – (Art. 2º, §2º, 

do Decreto Lei 911/69). 3. Da análise dos documentos que acompanham a 

inicial, observo que o autor colacionou apenas o instrumento de protesto, 

não demonstrando, dessa maneira, que esgotou os meios para tentativa 

de notificação extrajudicial, por meio de carta registrada com aviso de 

recebimento. 4. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO 

EM MORA. NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POR 

EDITAL. INVALIDADE. 1. Conquanto válida a notificação por edital do 

devedor, porquanto autorizada pelo art. 2º, parágrafo 2º, do Decreto-lei n. 

911/69, não pode ser feita sem que antes tenha o credor buscado dar 

ciência pessoal daquele mediante correspondência dirigida ao seu 

endereço (Lei n. 9.492/97, art. 15). 2. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. (STJ - AgRg no AREsp: 489524 RS 2014/0059738-1, 

Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 

10/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/03/2015) 

5. Verifico ainda, que o autor não colacionou a planilha de débito, a fim de 

aferir qual o real valor pretendido pelo autor. 6. Diante do exposto, faculto 

ao autor emenda à inicial, para que traga o comprovante de recebimento 

da notificação extrajudicial, bem como a planilha de débito no prazo de 15 

(quinze) dias, 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007661-97.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007661-97.2018.8.11.0002; EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - 

ME, ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES Vistos. 1. Cuida-se de ação de 

execução de título extrajudicial, promovida pelo credor em desfavor do 

executado, pretendendo receber a quantia informada na inicial. 2. 

Contudo, da análise dos autos, verifico que fora cadastrado no polo ativo 

da ação Banco Bradesco Cartões S.A (CNPJ 59.438.325/0001-01), 

contudo, a parte credora informada na inicial e documentos que 

acompanham a mesma, encontram-se em nome do Banco Bradesco S.A 

(CNPJ 60.746.948/0001-12), de modo, que não ficou claro a quem 

pertence a titularidade do crédito. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a 

emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a 

quem de fato pertence a titularidade do crédito, sob pena de indeferimento 

da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Às providências. 

.. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007662-82.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME (RÉU)

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES (RÉU)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1007662-82.2018.8.11.0002; AUTOR(A): BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. RÉU: MINAS LOCADORA DE VEICULOS E MAQUINAS LTDA - ME, 

ALBINO LUTIANI TOSTA RODRIGUES Vistos. 1. Cuida-se de ação 

Monitória proposta pelo autor em desfavor do requerido, visando o 

recebimento da quantia informada na exordial. 2. Contudo, da análise dos 

autos, verifico que fora cadastrado no polo ativo da ação Banco Bradesco 

Cartões S.A (CNPJ 59.438.325/0001-01), contudo, a parte credora 

informada na inicial e documentos que acompanham a mesma, 

encontram-se em nome do Banco Bradesco S.A (CNPJ 

60.746.948/0001-12), de modo, que não ficou claro a quem pertence a 

titularidade do crédito. 3. Dessa maneira, faculto ao autor a emenda da 

inicial para que, no prazo de 15 (quinze) dias, esclareça a quem de fato 

pertence a titularidade do crédito, sob pena de indeferimento da inicial 

(CPC, art. 321, parágrafo único). 4. Intime-se. 5. Às providências. .. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006544-71.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRQUALY ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

GILSON SANTONI FILHO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRL TRANSPORTES LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1006544-71.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BRQUALY ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: CRL TRANSPORTES LTDA. - ME 

Vistos. .. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão, com pedido Liminar, 

em que a parte autora pleiteia a apreensão do veículo descrito na inicial, 

objeto de alienação fiduciária, argumentando estar o réu em mora. 2. Para 

a concessão da liminar, por disposição legal, necessário se faz a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, podendo ser 

realizada por carta registrada com aviso de recebimento (Art. 2º, §2º, do 

Decreto Lei 911/69). 3. Em análise aos autos, verifico que o autor não 

juntou aos autos o AR- Aviso de Recebimento da notificação encaminhada 

ao endereço da parte requerida, trazendo apenas o documento sob o ID. 

14407044, no qual consta que a notificação extrajudicial foi encaminhada 

por telegrama, e esta possui a mensagem que o recibo de entrega foi 

assinado por “Alcina Alves de Almeida”. 4. Ocorre que, de acordo com o 

entendimento jurisprudencial, não ficou configurada a mora, eis que o 

telegrama não está acompanhado do A. R., vejamos: “E M E N T A- 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADO 

PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR POR TELEGRAMA SEM A.R. – 

INFORMAÇÃO DOS CORREIOS – INEXISTÊNCIA DE FÉ PÚBLICA - MORA 

NÃO CONFIGURADA - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA 

AÇÃO - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE 

CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE 

ORDEM PÚBLICA - RECURSO PROVIDO - APLICAÇÃO DE EFEITO 

TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A 

comprovação da mora é pressuposto de constituição válida e regular do 

processo em Ação de Busca e Apreensão fundada em alienação 

fiduciária, e a notificação extrajudicial enviada para endereço do devedor 

por telegrama sem AR não é instrumento hábil para essa finalidade, uma 

vez que os Correios não possuem fé pública e a informação prestada por 

eles não tem presunção de veracidade. Aplica-se o efeito translativo à 

decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência 

desse elemento necessário, por se tratar de matéria de ordem pública, 

com a consequente extinção da Ação sem julgamento do mérito”. RUBENS 

DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 27/06/2018, Publicado no DJE 03/07/2018). 5. Dessa maneira, 

faculto ao autor a emenda da inicial para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sane a irregularidade acima apontada, na forma do art. 2º, §2º, do 

Dec. Lei 911/69, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, 

parágrafo único). 6. Intime-se. 7. Cumpra-se. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) de Direito
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Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005592-63.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

THIAGO TETSUO DE MOURA NISHIMURA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J.CARVALHO TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1005592-63.2016.8.11.0002; REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. REQUERIDO: J.CARVALHO TRANSPORTES RODOVIARIOS 

DE CARGAS LTDA - ME Vistos. 1. Consigo, inicialmente, que não se trata 

de carta precatória, mas sim de procedimento para cumprimento de liminar 

de busca e apreensão, oriundo de outra comarca, em atendimento ao 

disposto no art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69. 2. Ademais, trata-se de 

processo eletrônico onde as partes podem ter o acesso a qualquer tempo 

e lugar, não justificando a remessa, e muito menos a devolução do feito ao 

juízo de origem. 3. Por fim, a Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria deste Estado, por meio do item 3.1.25.2 determinou o 

arquivamento deste tipo de procedimento logo após a cientificação da 

instituição financeira sobre a busca efetuada. 4. Assim, considerando o 

acordo celebrado entre as partes nos autos da Busca e Apreensão 

(processo nº 0000331-28.2016.8.16.0057 – Comarca de Campina da 

Lagoa /PR), conforme Id 9133327, determino o arquivamento do presente 

procedimento, com as baixas e anotações de estilo. 5. Às providências. . 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1008033-46.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA (ADVOGADO(A))

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO ONEZIO MARTINS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE DECISÕES PROCESSO 

1008033-46.2018.8.11.0002; REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: PAULO ONEZIO 

MARTINS 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 

autos, verifico que o autor colacionou uma petição informando que efetuou 

o pagamento das custas processuais e taxas judiciárias, no entanto, por 

falha do sistema os anexos que acompanham a petição do mesmo não 

estão disponíveis para serem visualizadas. 3. Dessa maneira, oportunizo a 

autora, no prazo de 15 (quinze) dias, traga ao feito os comprovantes de 

pagamento das custas processuais e taxas judiciarias, 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 Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001407-11.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELSON SANTOS ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 1 4 0 7 - 1 1 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: KELSON 

SANTOS ALVES Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em 

desfavor de KELSON SANTOS ALVES, partes devidamente qualificados 

nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a 

inicial, colacionando aos autos documento valido que comprove a 

constituição do requerido em mora, eis que a notificação fora 

encaminhada para endereço diverso do contrato. 3. Buscando comprovar 

a mora do requerido, o autor, em documento anexado no Id. 14139207, 

junta nova notificação, desta feita, encaminhada ao endereço declinado na 

inicial, cujo Aviso de Recebimento retornou com a informação “endereço 

insuficiente”. 4. Pois bem. 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). 5. 

Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a notificação 

extrajudicial enviada corretamente para o endereço do contrato. Todavia, 

conforme se verifica dos autos, referida notificação fora realizada após a 

propositura da ação, situação esta não admitida, vez que se trata de 

condição de procedibilidade da ação de busca e apreensão. 6. Nesse 

sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA 

MORA – DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - POSSIBILIDADE – 

DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO RECURSO 

REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 14/05/2014 – VEÍCULO 

RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO PEDIDO - NOTIFICAÇÃO 

EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO EM MORA - NÃO 

COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DESPROVIDO. A 

constituição do devedor em mora nos contratos de alienação fiduciária, é 

imprescindível a comprovação de encaminhamento de notificação ao 

endereço constante do contrato, bem como de seu efetivo recebimento. 

STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da ação de Busca e 

Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, após a notificação 

ou protesto. Não se admite que a notificação ou protesto ocorram após o 

ajuizamento da ação, uma vez que o devedor não teria tempo hábil para se 

manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ AgRg no AREsp 520179/RS). 

(Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2018, Publicado no DJE 

23/02/2018)” 7. Não bastasse, descurou o autor em realizar a competente 

notificação por meio de protesto extrajudicial, de forma a demonstrar a 

efetiva constituição em mora do réu. 8. Desta feita, considerando que a 

parte autora não sanou a irregularidade apontada, ausente o requisito 

necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem 

julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, 

parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 9. Sem custas e 

honorários advocatícios. 10. Após o trânsito em julgado, proceda-se as 

baixas necessárias. 11. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001334-73.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL 

MT (EXEQUENTE)

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FLAVIA LUIZA COELHO DE LANNES OMAR (EXECUTADO)

FEIZ OMAR (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001334-73.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

EMPRESARIOS - SICOOB EMPRESARIAL MT EXECUTADO: FLAVIA LUIZA 

COELHO DE LANNES OMAR, FEIZ OMAR Vistos. 1. Trata-se de ação de 

Execução de Titulo Extrajudicial manejada por COOPERATIVA DE CREDITO 

DE EMPRESARIOS – SICOOB EMPRESARIAL MT, em face de FLAVIA 

LUIZA COELHO DE LANNES OMAR e FEIZ OMAR, todos devidamente 
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qualificados nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos 

informar que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e 

consequente extinção do feito. 3. Pois bem, diante do informado na petição 

supracitada, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos dos artigos 487, III, b, 

c/c 924, II, ambos do Código de Processo Civil. 4. Custas e honorários 

conforme pactuado. 5. Considerando que as partes desistem do prazo 

recurso, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. 6. P. I. C. 7. Às providências. (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001554-08.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO JOAQUIM DA HORA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001554-08.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE 

EXECUTADO: SEVERINO JOAQUIM DA HORA Vistos. 1. Trata- se de Ação 

de Execução de Título Extrajudicial proposta por COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO 

GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de SEVERINO JOAQUIM DA 

HORA, partes qualificadas nos autos. 2. O exequente veio aos autos 

informar que realizou um acordo extrajudicial com a parte executada, 

pugnando sua homologação e consequente extinção do feito (Id 9832363). 

3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pelo executado, 

assim, inexistindo a necessidade de sua intimação acerca do acordo 

celebrado. 4. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas 

partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do 

artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 5. Custas recolhidas na 

inicial. Honorários conforme pactuado. 6. Considerando que as partes 

desistem do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas de 

estilo. 7. P. I. C. 8. Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003659-84.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILTON CAMPOS DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 3 6 5 9 - 8 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: WILTON 

CAMPOS DA SILVA Vistos. . 1. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em 

desfavor de WILTON CAMPOS DA SILVA, partes devidamente 

qualificados nos autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que 

emendasse a inicial, colacionando aos autos documento válido que 

comprovasse a constituição do requerido em mora, eis que a notificação 

retornou após três tentativas infrutíferas com a informação “ausente”. 3. 

Buscando comprovar a mora do requerido, o autor, em documento 

anexado no Id. 13699547, junta instrumento de protesto, todavia efetivada 

após o ajuizamento da ação. 4. Pois bem. 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). 5. Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a 

notificação extrajudicial, realizada por meio de instrumento de protesto, 

todavia, realizada após a propositura da ação, situação esta não admitida, 

vez que se trata de condição de procedibilidade da ação de busca e 

apreensão. 6. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO 

- PURGAÇÃO DA MORA – DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS - 

POSSIBILIDADE – DECISÃO ANTERIOR AO ENTENDIMENTO 

CONSOLIDADO PELO RECURSO REPETITIVO (STJ RESP 1418593/MS – J. 

14/05/2014 – VEÍCULO RESTITUÍDO – BUSCA E APREENSÃO - NOVO 

PEDIDO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - POSTERIOR - CONSTITUIÇÃO 

EM MORA - NÃO COMPROVADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

DESPROVIDO. A constituição do devedor em mora nos contratos de 

alienação fiduciária, é imprescindível a comprovação de encaminhamento 

de notificação ao endereço constante do contrato, bem como de seu 

efetivo recebimento. STJ AgRg no AREsp 501.962/RS). O ajuizamento da 

ação de Busca e Apreensão só se justifica diante da inércia do devedor, 

após a notificação ou protesto. Não se admite que a notificação ou 

protesto ocorram após o ajuizamento da ação, uma vez que o devedor 

não teria tempo hábil para se manifestar ou mesmo purgar a mora (STJ 

AgRg no AREsp 520179/RS). (Ap 111868/2017, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

20/02/2018, Publicado no DJE 23/02/2018)” 7. Desta feita, considerando 

que a parte autora não sanou a irregularidade apontada, ausente o 

requisito necessário para a propositura da ação, JULGO EXTINTO o 

processo, sem julgamento do mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o 

artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. 8. Sem 

custas e honorários advocatícios. 9. Após o trânsito em julgado, 

proceda-se as baixas necessárias. 10. P. I. C. (assinado eletronicamente) 

Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001567-70.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO MICHEL DE ASSIS MAGALHAES (ADVOGADO(A))

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

KARINA JACKELINE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001567-70.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A 

REQUERIDO: KARINA JACKELINE DE SOUZA Vistos. 1. Trata-se de Ação 

de Busca e Apreensão proposta pelo BANCO SAFRA S/A em face de 

KARINA JACKELINE DE SOUZA, partes qualificadas nos autos, visando à 

apreensão do bem descrito na exordial. 2. O autor veio aos autos informar 

que realizou um acordo extrajudicial com a parte requerida, pugnando sua 

homologação e consequente extinção do feito (Id 10455235). 3. Denoto 

que a referida peça encontra-se assinada pela parte requerida, assim, 

inexistindo a necessidade de sua intimação acerca do acordo celebrado. 

4. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil. 5. Deixo de determinar a baixa na restrição 

judicial, via Renajud, considerando que a medida não fora efetivada. 6. 

Recolham-se eventuais mandados expedidos. 7. Custas processuais 

pagas na distribuição. 8. Considerando que as partes desistem do prazo 

recursal, certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. 9. P. I. C. 10. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002929-10.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RCI BRASIL S.A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UALEI UILQUER SOUSA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1002929-10.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO RCI BRASIL S.A 

REQUERIDO: UALEI UILQUER SOUSA SANTOS Vistos. 1. Cuida-se de 

ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO RCI BRASIL S/A, em 

desfavor de UALEI UILQUER SOUSA SANTOS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em petição anexada aos autos, a parte autora 
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veio aos autos requerendo a desistência da ação (Id 9310613). 3. 

Desnecessária a intimação da parte requerida, visto que sequer fora 

citada. 4. Pois bem, em que pese a informação de que as partes se 

compuseram amigavelmente, requerendo o autor a homologação do 

acordo, verifico que a minuta não fora juntada ao presente feito. 5. Ante o 

exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do Código de Processo 

Civil, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 6. Deixo de determinar a baixa na restrição judicial, via 

Renajud, considerando que a medida não foi efetivada no presente feito. 

7. Recolham-se eventuais mandados expedidos. 8. Custas processuais 

pagas na distribuição. 9. Considerando que o autor desistiu do prazo 

recursal, certifique-se do trânsito em julgado e arquivem-se os autos com 

as baixas de estilo. 10. P. I. C. 11. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003595-45.2016.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ESTER DE SOUZA TATEHIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003595-45.2016.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. EXECUTADO: MARIA ESTER DE SOUZA TATEHIRA Vistos. 1. Trata- 

se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta por BANCO 

BRADESCO S/A em face de MARIA ESTER DE SOUZA TATEHIRA, partes 

qualificadas nos autos. 2. As partes, em conjunto, vieram aos autos 

informar que realizaram um acordo, requerendo sua homologação e 

consequente extinção do feito (Id 11669813). 3. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, 

JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, c/c 924, II, ambos 

do Código de Processo Civil. 4. Custas recolhidas na inicial e honorários 

conforme pactuado. 5. Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se 

com as baixas necessárias. 6. P. I. C. 7. Às providências. . (assinado 

eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003121-40.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PEDROSA ALMEIDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1003121-40.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: ANA PEDROSA ALMEIDA Vistos. 1. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de ANA PEDROSA ALMEIDA, 

ambos qualificados nos autos, visando liminarmente à apreensão do 

veículo descrito na inicial que fora alienado fiduciariamente em garantia e, 

ao final, a consolidação da propriedade e posse exclusiva do credor 

sobre o bem apreendido. 2. A liminar foi deferida e determinada à citação 

da requerida (ID. 8079929). Efetivada a medida liminar (ID. 9268482), a 

parte requerida, em sede de contestação através da Defensoria Pública 

Estadual pede a purgação da mora em forma de parcelamento do débito, 

conforme se visualiza em ID. 9715161. 3. Vieram-me os autos conclusos 

para prolação de sentença. É o breve relatório. DECIDO. DO JULGAMENTO 

ANTECIPADO 4. A questão destes autos não necessita de produção de 

outras provas, razão pela qual, julgo antecipadamente o pedido, conforme 

preconiza o artigo 355, I, do Código de Processo Civil. DO MÉRITO 5. 

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, promovida por Banco Bradesco 

Financiamentos S/A, em face de Ana Pedrosa Almeida, ambos 

qualificados nos autos. 6. De início, considerando o comparecimento 

espontâneo da requerida, dou-lhe por citada. DA PURGAÇÃO DA MORA 7. 

No caso dos autos, a parte devedora pugnou pelo pagamento das 

parcelas de forma parcelada, deixando transcorrer o prazo sem que 

houvesse o pagamento integral do débito. 8. Pois bem, com o advento da 

Lei 10.931/04, que alterou o art. 3º do Decreto Lei 911/69, não há mais 

falar em purgação da mora, podendo o devedor, nos termos do respectivo 

§2º, “pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe 

será restituído livre do ônus”. 9. Neste sentido, trago o julgado do Tribunal 

de Justiça do Estado de Minas Gerais: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

BUSCA E APREENSÃO FIDUCIÁRIA - PURGA DA MORA - NECESSIDADE 

DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. - O Decreto-Lei 911/69, 

em seu art. 3º, § 2º, autoriza a restituição do bem ao devedor, desde que 

pague a integralidade da dívida pendente, não havendo, portanto, 

possibilidade de purga da mora, apenas pelo pagamento das parcelas 

atrasadas. - Conforme julgamento do REsp.1.418.593, representativo da 

controvérsia, há necessidade de pagamento integral da dívida, isto é, 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas. (TJ-MG - AI: 

10686140077518003 MG, Relator: Pedro Aleixo, Data de Julgamento: 

22/07/2015, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2015).” 10. Há também precedentes no Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso. “AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS – 

PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA 

INTEGRALIDADE DA DÍVIDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Nos contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, 

compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da 

liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida em 

purgação da mora – entendida esta como os valores apresentados e 

comprovados pelo credor na inicial –, sob pena de consolidação da 

propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária, nos termos do 

art.3º, § 2º, da citada lei. Precedente do Recurso Repetitivo (REsp nº 

1.418.593/MS). (AI 91997/2015, DRA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, Publicado no DJE 

21/09/2015)” 11. Desta forma, e considerando que no mandado de citação 

constou expressamente o prazo de 05 (cinco) dias para a requerida 

efetuar o pagamento da integralidade do débito pendente, e tendo 

decorrido tal prazo, tenho que o pedido inicial merece acolhimento. 12. Em 

especial, verifico que houve o reconhecimento da requerida quanto à 

dívida existente. Sobre mais, em não havendo o pagamento da 

integralidade do débito pendente, deverá a requerida responder pela sua 

inércia. 13. Portanto, fica consolidada a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem nas mãos do proprietário fiduciário, ora requerente, 

podendo este vender o bem, objeto da garantia, não por preço vil, 

independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer 

outra medida judicial. DISPOSITIVO 14. Diante do exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial da ação de Busca e Apreensão, com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil e artigos 2º e 3º, 

§ 1º do Decreto-lei nº 911/69, devidamente alterado pela Lei 10.931/04 e, 

por conseguinte, declaro rescindido o contrato, consolidando nas mãos do 

requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da 

medida de busca e apreensão, confirmando a liminar deferida nos autos. 

15. Custas pagas na inicial. Em razão da sucumbência, condeno a 

requerida ao pagamento dos honorários advocatícios em 10 % sobre o 

valor da causa (CPC, art. 85), que ficará suspenso por ser beneficiário da 

justiça gratuita, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC, benefício que ora 

defiro. 16. Intime-se a Defensoria Pública da presente sentença. 17. 

Decorrido o prazo recursal, certifique e arquive-se com as baixas 

necessárias. 18. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001188-95.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA CRISTINA DE MOURA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001188-95.2018.8.11.0002 REQUERENTE: BRADESCO 
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ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: VANESSA 

CRISTINA DE MOURA SILVA Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela 

parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000009-29.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELLA ALVES DOS REIS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 0 0 0 9 - 2 9 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: DANIELLA 

ALVES DOS REIS Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela parte autora, 

em desfavor da parte requerida, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a desistência da ação. 

3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 4. Pois bem, diante 

do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, do CPC, 

HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001028-70.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IZABEL INACIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 1 0 2 8 - 7 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: IZABEL INACIO 

DOS SANTOS Vistos. . 1. Cuida-se de ação proposta por BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA em desfavor de IZABEL 

INÁCIO DOS SANTOS, ambos devidamente qualificados nos autos. 2. Fora 

oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, no tocante a 

comprovação da constituição em mora do devedor, já que a notificação 

extrajudicial fora realizada posteriormente à realização do protesto, sob 

pena de indeferimento. 3. Todavia, deixou de comprovar que esgotou os 

meios de notificação antes da efetivação do protesto extrajudicial. 4. 

Nesse sentido, segue o aresto: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO - LIMINAR - CONSTITUIÇÃO PESSOAL DO 

DEVEDOR EM MORA - PROTESTO - POSSIBILIDADE DESDE QUE 

PROVADA TENTATIVA ANTERIOR DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - 

DEFERIMENTO. - Na Ação de Busca e Apreensão, a mora do devedor 

deve ser comprovada por meio de sua notificação pessoal. - A notificação 

por edital, por meio do protesto do título, é válida para a prova da 

constituição em mora do devedor, quando o autor prova que esgotou 

regularmente as tentativas de notificação pessoal, sem êxito. (TJ-MG - AI: 

10079120688316001 MG, Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 

30/01/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

10/02/2014) 5. Prevê o artigo 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil que: “Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não 

preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 

indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. 

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a 

petição inicial.” 6. Pois bem, considerando que a parte autora não sanou a 

irregularidade, embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme 

determinado, ausente então a exordial de requisito necessário para a 

propositura da ação, JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do 

mérito, com fundamento no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, 

ambos do Código de Processo Civil. 7. Sem custas e honorários 

advocatícios. 8. Após o trânsito em julgado, proceda-se as baixas 

necessárias. 9. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001114-41.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

AYMORE (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODENIR EUSTACIO DA SILVA FILHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001114-41.2018.8.11.0002 REQUERENTE: AYMORE REQUERIDO: ODENIR 

EUSTACIO DA SILVA FILHO Vistos. 1. Cuida-se de ação proposta pela 

parte autora, em desfavor da parte requerida, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. A parte autora veio aos autos requerendo a 

desistência da ação. 3. Verifico que a petição inicial sequer fora recebida. 

4. Pois bem, diante do exposto, para os fins do art. 200, parágrafo único, 

do CPC, HOMOLOGO a desistência e, JULGO EXTINTO o presente feito 

sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código 

de Processo Civil. 5. Sem custas. 6. Observadas as formalidades legais, 

arquivem-se os autos. 7. P. I. C. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000254-74.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES (ADVOGADO(A))

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA GONCALVES DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

R. C. G. DE ALMEIDA SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1000254-74.2017.8.11.0002 EXEQUENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

EXECUTADO: R. C. G. DE ALMEIDA SANTOS, RITA DE CASSIA 

GONCALVES DE ALMEIDA SANTOS Vistos. 1. Trata- se de Ação de 

Execução de Título Extrajudicial proposta pelo BANCO ITAUCARD S/A em 

face de R C G DE ALMEIDA SANTOS e RITA DE CASSIA GONÇALVES DE 

ALMEIDA, partes qualificadas nos autos. 2. As partes, em conjunto, 

vieram aos autos informar que realizaram um acordo, requerendo sua 

homologação e consequente extinção do feito (Id 8273449). 3. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado pelas partes e, via de 

consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 487, III, b, c/c 

924, II, ambos do Código de Processo Civil. 4. Custas recolhidas na inicial e 

honorários advocatícios conforme pactuado. 5. Decorrido o prazo 

recursal, certifique e arquive-se com as baixas necessárias. 6. P. I. C. 7. 

Às providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1009517-33.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ERICK VINICIUS DE ALMEIDA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 9 5 1 7 - 3 3 . 2 0 1 7 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ERICK VINICIUS 

DE ALMEIDA SILVA Vistos. 1. Trata-se de ação de Busca e Apreensão 

proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, em 

face de ERICK VINICIUS DE ALMEIDA SILVA, ambos devidamente 

qualificados nos autos. 2. Em decisão de ID. 11318904 fora concedido ao 

autor prazo para comprovar o recolhimento das custas processuais, sob 

pena de cancelamento da distribuição. 3. Em ID. 12210570 certificou-se o 

decurso de prazo sem a manifestação do autor. 4. Pois bem. Dispõe a 

CNGC que, não havendo o preparo no prazo de 30 (trinta) dias, o feito 

será enviado ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito, com arquivamento definitivo pela secretaria (art. 456 

da CNGC). 5. Diante do exposto, por não promover os atos e diligências 

que lhe incumbia, JULGO EXTINTA a presente demanda, SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO, nos termos do art. 485, inciso III do CPC, c/c art. 456 da CNGC. 

6. Sem custas processuais. 7. Após o trânsito em julgado, o que deverá 

ser certificado, arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações 

de estilo. 8. P. I. C. 9. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel 

Fernandes Alencastro Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000149-63.2018.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUCILIA GOMES (ADVOGADO(A))

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE OLIVEIRA TONACO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1 0 0 0 1 4 9 - 6 3 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 2  R E Q U E R E N T E :  B R A D E S C O 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. REQUERIDO: ADRIANA DE 

OLIVEIRA TONACO Vistos. . 1. Cuida-se de ação proposta por 

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA em desfavor de 

ADRIANA DE OLIVEIRA TONACO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. 2. Fora oportunizada à parte autora para que emendasse a inicial, 

colacionando aos autos documento válido que comprovasse a 

constituição do requerido em mora, eis que as várias notificações 

encaminhadas a requerida retornou com informações tais como 

“mudou-se, não existe o número, etc”, sem, todavia, chegarem ao 

conhecimento do devedor. 3. Pois bem. 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). 4. Compulsando os autos, observo que o autor colacionou a 

notificação extrajudicial, no endereço do contrato, entretanto, tal 

correspondência não chegou ao destinatário, pelos motivos acima 

especificados. 5. Entretanto, não sendo possível a constituição em mora 

através de simples notificação extrajudicial, caberia ao autor, sua 

demonstração por meio de instrumento de protesto. 6. Sobre o tema, 

segue o aresto: AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO DA MORA - ENDEREÇO CONSTANTE 

CONTRATO – CORRESPONDÊNCIA NÃO RECEBIDA - DEVOLVIDA POR 

MOTIVO DE MUDANÇA – AUSÊNCIA DE PROTESTO POR EDITAL – MORA 

NÃO COMPROVADA – VÍCIO NÃO SANADO OPORTUNAMENTE - INICIAL 

INDEFERIDA – PROCESSO EXTINTO – POSSIBILIDADE – RECURSO 

DESPROVIDO.A constituição da mora é requisito essencial para o 

ajuizamento da ação de busca e apreensão, a rigor do artigo 2º, §2º, do 

Decreto-Lei nº 911/69. Para sua efetivação, é imprescindível que a 

notificação, expedida para este fim, seja entregue no endereço do 

devedor, ainda que não tenha sido recebida pessoalmente pelo 

destinatário.Não sendo possível a entrega da notificação, por motivo de 

mudança de mudança de endereço, sem a comunicação ao credor, o 

banco/credor deve providenciar a intimação do devedor por edital.Sem 

que esta providência seja adotada, inviável é o ajuizamento da ação de 

busca e apreensão, por falta de constituição do devedor em mora. (Ap 

54389/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 21/06/2017) 

7. Desta feita, considerando que a parte autora não sanou a 

irregularidade, embora tenha tido tempo suficiente para tal, conforme 

determinado, ausente o requisito necessário para a propositura da ação, 

JULGO EXTINTO o processo, sem julgamento do mérito, com fundamento 

no artigo 485, I c/c o artigo 321, parágrafo único, ambos do Código de 

Processo Civil. 8. Sem custas e honorários advocatícios. 9. Após o 

trânsito em julgado, proceda-se as baixas necessárias. 10. P. I. C. 

(assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro Martins Juíza de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001884-68.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO (ADVOGADO(A))

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EVA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1001884-68.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO CARTÕES 

S.A. REQUERIDO: EVA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO Vistos. 1. BANCO 

BRADESCO S.A. propôs a presente Ação de Busca e Apreensão em face 

de EVA DE OLIVEIRA LIMA ARAUJO, partes qualificadas nos autos, 

visando à apreensão do bem descrito na exordial. 2. O autor veio aos 

autos informar que realizou um acordo extrajudicial com a parte requerida, 

pugnando sua homologação e consequente extinção do feito (Id 

10375726). 3. Denoto que a referida peça encontra-se assinada pela 

parte requerida, assim, inexistindo a necessidade de sua intimação acerca 

do acordo celebrado. 4. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo celebrado 

pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o feito, nos termos 

do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 5. Custas recolhidas na 

inicial. Honorários conforme pactuado. 6. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. C. 8. Às 

providências. . (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes Alencastro 

Martins Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1009606-56.2017.8.11.0002

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

JAMIL ALVES DE SOUZA (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DE MORAES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RACHEL FERNANDES ALENCASTRO MARTINS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO VARA ESPECIALIZADA 

EM DIREITO BANCÁRIO DE VÁRZEA GRANDE SENTENÇA PROCESSO 

1009606-56.2017.8.11.0002 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: SEBASTIAO DE MORAES Vistos. 1. 

Trata-se de ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face de SEBASTIÃO DE MORAES, 

ambos devidamente qualificados nos autos. 2. As partes vieram aos autos 

informar que realizaram um acordo extrajudicial com a parte requerida, 

pugnando sua homologação e consequente extinção do feito. 3. Denoto 

que a referida peça encontra-se assinada pela parte requerida, assim, 

inexistindo a necessidade de sua intimação acerca do acordo celebrado. 

4. Pois bem, diante do informado na petição supracitada, HOMOLOGO o 

acordo celebrado pelas partes e, via de consequência, JULGO EXTINTO o 

feito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil. 5. 

Custas pagas na distribuição, honorários conforme pactuado. 6. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas de estilo. 7. P. I. 

C. 8. Às providências. (assinado eletronicamente) Rachel Fernandes 

Alencastro Martins Juíza de Direito
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